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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 
(відповідно до пункту 17 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167) 

 
01 Освіта / Педагогіка 

Аторіна Вікторія Миколаївна, аспірантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка, тема дисертації: 
«Розвиток естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти у фаховій підготовці», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.011 у Глухівському національному 
педагогічному університеті імені Олександра Довженка (41400, Сумська 
обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24; т. +38(05444) 2-26-51). 
Науковий керівник: Загородня Л. П., доктор педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 
Белан Владислав Юрійович, молодший науковий співробітник 
лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-
технічної освіти, тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів 
професійних технічних предметів із використанням технологій 
дистанційного навчання в університетах Республіки Польща», (015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.458.002 в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України 
(м. Київ, провулок Віто-Литовський, 98-а, т. (044) 259-45-53). Науковий 
керівник: Радкевич О. П., доктор педагогічних наук, старший дослідник, 
старший науковий співробітник науково-організаційного відділу Інституту 
професійно-технічної освіти 
Бикова Тетяна Борисівна, аспірантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка, тема дисертації: 
«Професійна підготовка майстрів виробничого навчання швейного 
профілю із застосуванням змішаного навчання», (015 Професійна освіта 
(за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.008 у 
Глухівському національному педагогічному університеті імені 
Олександра Довженка (41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 24; т. +38(05444) 2-26-51). Науковий керівник: Ковальчук В. 
І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної 
освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 
Бондар Тетяна Валеріївна, аспірантка кафедри освітології та 
інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: «Громадсько-
просвітницька діяльність Товариства «Знання» в Україні (друга половина 
ХХ– початок ХХІ ст.)», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.053.028 у Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г. С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; 
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т. (057) 700-35-27). Науковий керівник: Зеленська Л. Д., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та 
інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди 
Дмитренко Аліна Павлівна, аспірантка Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка, тема дисертації: 
«Формування професійної компетентності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти на засадах технологічного підходу», (011 
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.009 у 
Глухівському національному педагогічному університеті імені 
Олександра Довженка (41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 24; т. +38(05444) 2-26-51). Науковий керівник: Корякіна І. В., 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики 
дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 
Дурдас Алла Петрівна, старший викладач кафедри сучасних 
європейських мов Київського національного торговельно-економічного 
університету, тема дисертації: «Система оцінювання якості 
університетської освіти у Французькій Республіці» (011 Науки про 
освіту/Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.133.012 у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; т. (044) 272-19-02). Науковий 
керівник: Батечко Н. Г. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри вищої та прикладної математики Навчально-наукового 
інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
Задворний Богдан Русланович, аспірант Волинського національного 
університету імені Лесі Українки, тема дисертації: «Методика розвитку 
гнучкості дівчат старшого шкільного віку засобами стретчингу», (014 – 
Середня освіта (за предметними спеціальностями). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 32.051.011 у Волинському національному університеті 
імені Лесі Українки (43025 м. Луцьк, пр. Волі 13, т. (0332)72-01-23). 
Науковий керівник: Андрійчук Ольга Ярославівна, доктор наук з 
фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри фізичної 
терапії та ерготерапії Волинського національного університету імені Лесі 
Українки 
Ігнатьєва Яна Володимирівна, аспірантка Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради, тема дисертації: «Виховання музично-естетичної культури 
майбутніх учителів музичного мистецтва засобами фестивальнo-
конкурсної діяльності», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.899.004 в Комунальному закладі Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (61001, 
(м. Харків, пров. Руставелі, 7; т. (057) 732-38-30). Науковий керівник: 
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Роганова М. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Капустіна Олена Ігорівна, аспірантка Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради, тема дисертації: «Виховання соціальних цінностей у майбутніх 
педагогів дошкільної освіти», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.899.005 в Комунальному закладі 
Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
(61001, (м. Харків, пров. Руставелі, 7; т. (057) 732-38-30). Науковий 
керівник: Харківська А. А., доктор педагогічних наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради 
Карпова Вікторія Костянтинівна, соціальний педагог, Криворізька 
гімназія № 56, тема дисертації: «Формування готовності майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва до використання комп’ютерної 
графіки у професійній діяльності» (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 09.053.002 у Криворізькому державному 
педагогічному університеті (50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54, т.  
(056) 470-13-34). Науковий керівник: Савченко Л. О., доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної 
освіти Криворізького державного педагогічного університету 
Коваль Дар’я Сергіївна, аспірантка, викладач кафедри соціальних і 
правових дисциплін Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини, тема дисертації: «Формування правової культури 
майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці», (011 
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.012 в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 
(20300, м. Умань, вул. Садова, 2; т. (098) 377-52-08). Науковий керівник: 
Совгіра С. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
Козак Андрій Романович,  директор Відокремленого структурного 
підрозділу «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж 
Київського національного торговельно-економічного університету», тема 
дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх майстрів 
ресторанного обслуговування у професійно-практичній підготовці», (015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.458.005 в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України 
(м. Київ, провулок Віто-Литовський, 98-а, т. (044) 259-45-53). Науковий 
керівник: Радкевич В. О., доктор педагогічних наук, професор, директор 
Інституту професійно-технічної освіти 
Кохан Діана Миколаївна, здобувачка третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти Харківського національного педагогічного 
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університету імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: «Формування 
шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної 
педагогіки в позакласній виховній роботі», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.29 у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (м. 
Харків, вул. Алчевських, 29; т. (057) 700-35-27). Науковий керівник: 
Рогова Т. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
Лисенко Наталя Григорівна, викладач кафедри німецької та 
французької мов Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна, тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів до виховання 
толерантності в учнів колежів Франції», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.030 у Харківському національному 
педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (м. Харків, 
вул. Алчевських, 29; т. (057) 700-35-27). Науковий керівник: Калашник Л. 
С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач Центру міжнародного 
співробітництва та міжнародної освіти Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
Литвин Валентина Анатоліївна, аспірантка Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради, тема дисертації: «Виховання у майбутніх учителів початкової 
школи відповідального ставлення до взаємодії з сім’єю молодшого 
школяра», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.899.006 в Комунальному закладі Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради (61001, (м. Харків, 
пров. Руставелі, 7; т. (057) 732-38-30). Науковий керівник: Бабакіна О. О., 
кандидат педагогічних наук, доцент, декан психолого-педагогічного 
факультету Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради 
Маринченко Євгеній Олегович, аспірант Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка, тема дисертації: 
«Формування готовності майбутнього педагога професійного навчання 
до інноваційної діяльності у сільськогосподарському виробництві», (015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 56.146.010 у Глухівському національному педагогічному університеті 
імені Олександра Довженка (41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 24; т. +38(05444) 2-26-51). Науковий керівник: Ігнатенко Г. 
В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної 
освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 
Нанівська Лідія Леонідівна, викладач кафедри іноземних мов та 
військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного, тема дисертації: «Формування 
комунікативної компетентності майбутніх офіцерів інженерних військ у 
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процесі іншомовної підготовки», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.001 у Хмельницькій гуманітарно-
педагогічній академії, (м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 
139, т. (0382) 79-59-45). Науковий керівник: Романишина Л.М., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
Опанасенко Вікторія Вікторівна, аспірантка Полтавського  
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, тема 
дисертації: «Педагогічні ідеї та громадська діяльність Петра Кузьмовича 
Загайка (1928–2013 рр.)», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.053.007 у Полтавському  
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (36003, 
м. Полтава, вул. Остроградського, 2; т. +38(0532) 56-23-13). Науковий 
керівник: Семеновська Л. А., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
Орлова Ганна Вікторівна, аспірантка Інституту проблем виховання, 
тема дисертації: «Виховання Я-концепції молодшого школяра у 
позакласній діяльності» (011 – Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.454.003 в Інституті проблем виховання НАПН України 
(м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; т. (044) 468-33-92). Науковий керівник: 
Журба К. О., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
головний науковий співробітник лабораторії морального, громадянського 
та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання  
Писаревська Олена Володимирівна, асистент кафедри французької 
філології Львівського національного університету імені Івана Франка, 
тема дисертації: «Формування стратегічної компетентності майбутніх 
юристів-міжнародників в університетах Франції», (015 Професійна освіта 
(за спеціалізаціями)). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.019 у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів, вул. 
Університетська, 1, т. (063) 607-59-82). Науковий керівник: Микитенко Н. О., 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов 
для природничих факультетів Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
Пуйо Ольга Ігорівна, асистент кафедри педагогіки і методики 
початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, тема дисертації: 
«Рухливі ігри як засіб формування ціннісних 
 орієнтацій дітей старшого дошкільного віку» (012 Дошкільна освіта). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.008 у Київському університеті 
імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; 
т. (044)272-19-02). Науковий керівник: Бєлєнька Г. В., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Сабадош Юлія Германівна, аспірант Вінницького національного 
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технічного університету, тема дисертації: «Розвиток самоосвітньої 
компетентності майбутніх інженерів комп’ютерних систем і автоматики», 
(015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 05.052.004 у Вінницькому національному технічному університеті (м. 
Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; т. +38(0432) 56-08-48). Науковий 
керівник: Петрук В. А., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри вищої математики Вінницького національного технічного 
університету 
Свиридюк Віталій Вікторович, аспірант Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, тема дисертації: 
«Формування професійної компетентності майбутніх електромонтерів з 
ремонту та обслуговування електроустаткування у процесі фахової 
підготовки в закладах професійно-технічної освіти», (011 Освітні, 
педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.013 в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 
(20300, м. Умань, вул. Садова, 2; т. (098) 377-52-08). Науковий керівник: 
Коберник О.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
Сікора Валерія Валеріївна, аспірантка кафедри освітології та 
інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди, тема дисертації: «Формування 
інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в 
освітньому процесі закладів вищої освіти», (011 Освітні, педагогічні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.033 у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (м. 
Харків, вул. Алчевських, 29; т. (057) 700-35-27). Науковий керівник: 
Костікова І. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри 
теорії і практики англійської мови Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
Смірнов Сергій Валентинович, старший викладач кафедри фізичної 
культури, спорту та здоров’я Луцького національного технічного 
університету, тема дисертації: «Педагогічні умови професійної 
підготовки майбутніх офіцерів запасу в вищих навчальних закладах», 
(011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 70.145.002 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, 
(м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139, т. (0382) 79-59-45). 
Науковий керівник: Денисенко Н.Г., кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач заочного відділення Луцького педагогічного коледжу 
Танасійчук Юлія Миколаївна, викладач кафедри медико-біологічних 
основ фізичної культури Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, тема дисертації: «Підготовка майбутніх 
учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення 
до власного здоров’я», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 74.053.015 в Уманському державному педагогічному 
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університеті імені Павла Тичини (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; т. 
(098) 377-52-08). Науковий керівник: Совгіра С. В., доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх 
навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 
Шехавцов Михайло Олексійович, викладач кафедри професійного та 
олімпійського спорту Державного закладу «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка», тема дисертації: «Формування 
інформаційної культури студентської молоді в умовах інформаційно-
гібридної війни», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 29.053.004 у Державному закладі 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; т. +38(050)987-29-51). Науковий керівник: 
Савченко С. В., доктор педагогічних наук, професор 
Ші Шенін, аспірант Національного університету фізичного виховання і 
спорту України, тема дисертації: «Національні тренувальні центри в 
системі підготовки професійних тенісистів», (017 Фізична культура і 
спорт). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.829.013 в Національному 
університеті фізичного виховання і спорту України (м. Київ, вул. 
Фізкультури, 03150, (044)287-54-34). Науковий керівник: Борисова Ольга 
Володимирівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету 
фізичного виховання і спорту України 
Шуляк Андрій Сергійович, аспірант Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, тема дисертації: 
«Формування готовності майбутніх учителів інформатики до 
використання освітніх WEB-ресурсів у професійній діяльності», (011 
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 74.053.016 в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 
(20300, м. Умань, вул. Садова, 2; т. (050) 988-72-91). Науковий керівник: 
Гедзик А. М., доктор педагогічних наук, професор, перший проректор 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 
02 Культура і мистецтво 

Березуцька Марина Сергіївна, викладач кафедри «Оркестрові 
інструменти» Дніпропетровської академії музики імені М.І. Глінки, тема 
дисертації: «Репертуар як фактор ансамблевої творчості бандуристів 
(на матеріалі діяльності ансамблю бандуристів «Чарівниці»)» (025, 
Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.001 в 
Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової (м. 
Одеса, вул. Новосельського, 63, т. (048)726-78-76). Науковий керівник: 
Черноіваненко А.Д., кандидат мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри народних інструментів Одеської національної музичної 
академії ім. А.В. Нежданової 
Борейчук Денис Геннадійович, ад’юнкт відділення докторантури та 
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ад’юнктури науково-організаційного відділу Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Формування організаційної культури майбутніх 
офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки», (011 
Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.008 в 
Національній академії Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; 
т. +38(0382) 72-48-82). Науковий керівник: Діденко О. В., доктор 
педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-
організаційного відділу Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького 
Волик Олексій Олексійович, старший викладач кафедри камерного 
ансамблю Харківського національного університету мистецтв імені 
І. П. Котляревського, тема дисертації: «Поетика Етюдів Фридерика 
Шопена: музикознавча та виконавська інтерпретації», (025 Музичне 
мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.005.001 у Національній 
музичній академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури 
та інформаційної політики України (01001, м. Київ, вул. Архітектора 
Городецького, 1–3/11; т. (044) 279-07-92). Науковий керівник: 
Іванова І. Л., кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри 
історії української та зарубіжної музики Харківського національного 
університету мистецтв імені І. П. Котляревського 
Герасименко Олена Дмитрівна, аспірант Київського національного 
університету технологій та дизайну, тема дисертації: «Дитяча мода в 
Україні ХХ – початку ХХІ століть: еволюція, тенденції, проєктна 
практика» (022 Дизайн). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.017 в 
Київському національному університеті технологій та дизайну (м. Київ, 
вул. Немировича-Данченка, 2, т. (044) 256-29-53). Науковий керівник: 
Пашкевич К. Л., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій 
та дизайну 
Григоров Віктор Олексійович, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Стінописи та мозаїки Києва другої половини ХХ століття: 
трансформація образно-пластичної системи» (023 Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.103.001 в Національній академії образотворчого 
мистецтва і архітектури (м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 20, т. (044) 
272 15 40). Науковий керівник: Селівачов М. Р., доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії 
мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і 
архітектури.  
Гриненко Світлана Миколаївна, старший викладач циклової комісії 
«Народно-інструментальне мистецтво» Миколаївського фахового 
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коледжу культури і мистецтв, тема дисертації: «Гітарне мистецтво 
Миколаївщини в культурному просторі України кінця ХХ – початку ХХІ 
століття», (025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.850.004 Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, (м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15, 01015, т. (044) 2802193). 
Науковий керівник: Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри академічного і естрадного вокалу та 
звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв 
Загребельний Олександр Васильович, заступник начальника 
гуманітарного факультету по роботі з особовим складом Національної 
академії Національної гвардії України, тема дисертації: «Формування 
готовності майбутніх офіцерів до професійної самореалізації в роботі з 
особовим складом у вищих навчальних закладах зі специфічними 
умовами навчання», (011 Освітні, педагогічні науки). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.053.032 у Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г. С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; 
т. (057) 700-35-27). Науковий керівник: Черновол-Ткаченко Р. І., 
кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри наукових 
основ управління Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди 
Заклінська Юлія Михайлівна, завідувач аспірантури Харківської 
державної академії культури тема дисертації «Видавнича діяльність 
наукових бібліотек України в електронному комунікаційному просторі» 
(029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.807.001 в Харківській державній академії культури 
(м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, (057) 731-34-97). Науковий керівник: 
Кушнаренко Наталя Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи 
Харківської державної академії культури 
Ібрагімова Людмила Анатоліївна, аспірант Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Формування алгоритмічної компетентності майбутніх 
інженерів–програмістів у процесі професійної підготовки», (015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 
18.053.013  у Мелітопольському державному педагогічному 
університеті імені Богдана Хмельницького (72300, м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 20; т. +38(0619) 44-04-64). Науковий керівник: 
Осадчий В.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
інформатики та кібернетики Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
Каменецька Юлія В’ячеславівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Український екслібрис кінця 1980-х – 2010-х: традиції, 
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трансформація, новітні здобутки» (023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.103.002 в Національній академії образотворчого мистецтва і 
архітектури (м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 20, т. (044) 272 15 40). 
Науковий керівник: Нестеренко П. В., кандидат мистецтвознавства, 
доцент, завідувач проблемною науково-дослідною лабораторією 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. 
Куцин Еріка Карлівна, асистент кафедри теорії і методики музичної 
освіти Мукачівського державного університету, тема дисертації: 
«Формування арт-терапевтичної компетентності майбутніх учителів 
музичного мистецтва в процесі професійної підготовки» (015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 
62.147.012 у Мукачівському державному університеті, (м. Мукачево, 
вул. Ужгородська 26, т. (03131) 2-11-09). Науковий керівник: Гаснюк В. 
В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і 
методики музичної освіти Мукачівського державного університету 
Кучма Наталія Андріївна, аспірантка Харківського національного 
університету мистецтв імені І. Котляревського, тема дисертації: 
«Втілення звукового образу фортепіано в циклах етюдів композиторів 
ХІХ – ХХ століть»», (025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.869.002 у Львівській національній музичній академії імені 
М.В. Лисенка, (79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5, т. (032)235-
82-68). Науковий керівник: Сухленко Ірина Юріївна, кандидат 
мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри спеціального фортепіано 
Харківського національного університету мистецтв імені І. 
Котляревського 
Лакатош Мар’яна Олександрівна, викладач філологічних дисциплін 
Відокремленого структурного підрозділу «Мукачівський фаховий 
коледж НУБіП України», тема дисертації: «Професійна підготовка 
майбутніх фахівців аграрної освіти у вищих навчальних закладах 
України (1950-2000-і рр.)» (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 62.147.013 у Мукачівському державному 
університеті, (м. Мукачево, вул. Ужгородська 26, т. (03131) 2-11-09). 
Науковий керівник: Кобаль В. І., кандидат педагогічних наук, доцент, 
проректор з науково-педагогічної роботи Мукачівського державного 
університету 
Лю Цзянсінь (громадянка КНР), аспірант Київського національного 
університету технологій та дизайну, тема дисертації: «Декоративне 
оздоблення в дизайні одягу: художні засоби, інноваційні технології» 
(022 Дизайн). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.018 в Київському 
національному університеті технологій та дизайну (м. Київ, вул. 
Немировича-Данченка, 2, т. (044) 256-29-53). Науковий керівник: 



П’ятниця, 07 травня 2021 р. 

 
11 

Пашкевич К. Л., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій 
та дизайну 
Лю Шитін, викладач факультету художнього управління Китайської 
консерваторії Синхай провінції Гуандун (Китай), тема дисертації: 
«Стильові парадигми сучасної оперної творчості: вокально-
виконавський підхід» (025, Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.857.004 в Одеській національній музичній академії імені 
А.В. Нежданової (м. Одеса, вул. Новосельського, 63, т. (048)726-78-76). 
Науковий керівник: Самойленко О. І. , доктор мистецтвознавства, 
професор, проректор з наукової роботи Одеської національної 
музичної академії ім. А. В. Нежданової. 
Олексів Галина Василівна, аспірантка Львівської національної 
музичної академії імені М.В. Лисенка, тема дисертації: «Жанр 
перекладення у сучасному баянному мистецтві: історичний та 
аналітичний аспекти», (025 Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.869.001 у Львівській національній музичній академії імені 
М.В. Лисенка, (79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5, т. (032)235-
82-68). Науковий керівник: Письменна Оксана Богданівна, кандидат 
мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри теорії музики 
Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка 
Пітеніна Валерія Євгеніївна, викладач Фахового коледжу мистецтв та 
дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, 
тема дисертації: «Стилістичні особливості ілюстрування книжки для 
дітей в Україні першої третини ХХ століття» (023 Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.103.003 в Національній академії образотворчого 
мистецтва і архітектури (м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 20, т. (044) 
272 15 40). Науковий керівник: Лагутенко О. А., доктор 
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії 
мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і 
архітектури.  
Прохорчук Поліна Сергіївна, аспірант Інституту професійно-технічної 
освіти, тема дисертації: «Формування професійно-етичної культури 
майбутніх графічних дизайнерів у коледжах», (015 Професійна освіта 
(за спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.458.008 в 
Інституті професійно-технічної освіти НАПН України (м. Київ, провулок 
Віто-Литовський, 98-а, т. (044) 259-45-53). Науковий керівник: 
Каленський А. А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
лабораторії науково-методичного супроводу фахівців у коледжах і 
технікумах Інституту професійно-технічної освіти  
Райко Сергій Валерійович, ад’юнкт відділення докторантури та 
ад’юнктури науково-організаційного відділу Національної академії 
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Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Розвиток правової компетентності офіцерів-
прикордонників у магістратурі», (011 Освітні, педагогічні науки). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 70.705.009 в Національній академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 
(м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46; т. +38(0382) 72-48-82). Науковий 
керівник: Тушко К. Ю., доктор педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін 
Національної академії Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького 
Сендер Андрій Андрійович, аспірант Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, тема 
дисертації: «Організаційно-методичні засади інтенсифікації 
професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів з урахуванням 
когнітивних стилів», (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.014  у Мелітопольському 
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького 
(72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20; т. +38(0619) 44-04-64). 
Науковий керівник: Круглик В.С., доктор педагогічних наук, професор, 
кафедри інформатики та кібернетики Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
Сет’ян Гаррі Григорович, соліст-вокаліст, концертмейстер Палацу 
студентів Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, тема дисертації: «Вокальне інтонування в фортепіанному 
мистецтві (на прикладі творчості П.І. Чайковського)» (025, Музичне 
мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.857.004 в Одеській 
національній музичній академії імені А. В. Нежданової (м. Одеса, вул. 
Новосельського, 63, т. (048)726-78-76). Науковий керівник: 
Александрова О. О., доктор мистецтвознавства, доцент кафедри 
музично-інструментальної підготовки вчителя Харківської гуманітарно-
педагогічної академії.  
Сухолова Маріанна Анатоліївна, асистент кафедри музичного 
мистецтва Мукачівського державного університету, тема дисертації: 
«Педагогічні умови формування сценічного іміджу викладача вокалу у 
процесі професійної підготовки» (015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями). Спеціалізована вчена рада ДФ 62.147.010 у 
Мукачівському державному університеті, (м. Мукачево, вул. 
Ужгородська 26, т. (03131) 2-11-09). Науковий керівник: Попович Н. М., 
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музичного 
мистецтва Мукачівського державного університету 
Хребтенко Маргарита Сергіївна, художник-реставратор науково-
дослідного відділу реставрації творів темперного живопису 
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Національного науково-дослідного реставраційного центру України, 
тема дисертації: «Іконопис Лівобережної України та Київщини другої 
половини XVII – першої половини XVIII ст. Особливості техніки, 
технології та реставрації» (023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.103.004 у 
Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ, 
вул. Вознесенський узвіз, 20, т. (044) 272 15 40). Науковий керівник: 
Тимченко Т. Р., кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач 
кафедри техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури 
Чень Менмен, тимчасово не працює, тема дисертації: «Творча 
спадщина Хуан Цзи у контексті академічного китайського музичного 
мистецтва ХХ століття» (025, Музичне мистецтво). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.857.006 в Одеській національній музичній академії 
імені А.В. Нежданової (м. Одеса, вул. Новосельського, 63, т. (048)726-
78-76). Науковий керівник: Рощенко О. Г., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри теорії музики Харківської державної 
академії культури. 
Чжен Хао, аспірант Харківської державної академії культури, тема 
дисертації: «Проектна діяльність документно-інформаційних установ 
КНР на етапі цифрової модернізації суспільства», (029 інформаційна, 
бібліотечна, архівна справа). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.807.002 
в Харківській державній академії культури (м. Харків, Бурсацький узвіз, 
4, (057) 731-34-97 ). Науковий керівник – Давидова Ірина 
Олександрівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 
завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи 
Харківської державної академії культури 
Чуріков Євген Сергійович, концертмейстер групи валторн 
Загребської філармонії (Хорватія), тема дисертації: «Творча спадщина 
Хуан Цзи у контексті академічного китайського музичного мистецтва ХХ 
століття» (025, Музичне мистецтво). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.857.007 в Одеській національній музичній академії імені А. 
В. Нежданової (м. Одеса, вул. Новосельського, 63, т. (048)726-78-76). 
Науковий керівник: Сташевський А. Я., доктор мистецтвознавства, 
професор, завідувач кафедри народних інструментів Харківської 
державної академії культури. 
Ян Чен, – аспірантка Харківської державної академії культури, тема 
дисертації: «Система економічного забезпечення діяльності бібліотек 
КНР», (029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.807.003 в Харківській державній 
академії культури (м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, (057) 731-34-97). 
Науковий керівник: Соляник А.А., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи 
Харківської державної академії культури 
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03 Гуманітарні науки 

Бондаренко Поліна Сергіївна, асистент кафедри філософії, історії та 
соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», тема дисертації: «Жіночий досвід 
сталінських репресій 1930-х рр. (на матеріалах УРСР)», (032 Історія та 
археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 12.093.003 в 
Маріупольському державному університеті (м. Маріуполь, пр-т 
Будівельників, 129а, т. (098) 4086890). Науковий керівник: Шліхта 
Наталія Василівна, кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка 
кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська 
академія». 
Вакуленко Карина Романівна, викладач кафедри мовної підготовки 
№ 1 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, тема дисертації: «Олекса Мишанич – дослідник давньої 
української літератури», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.053.023 у Харківському національному педагогічному університеті 
імені  Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, (057) 700-3527). 
Науковий керівник: Мельников Ростислав Володимирович, кандидат 
філологічних наук, доцент,  завідувач кафедри української літератури 
та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського 
національного педагогічного університету 
Войтюк Олена Степанівна, аспірантка відділу історії та соціології 
науки і техніки ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу 
та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», тема дисертації: 
«Конструкторська та організаційна діяльність академіка НАНУ 
С.М. Конюхова в контексті розвитку ракетно-космічної галузі України» 
(032 Історія та археологія) Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.042 у 
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, т. (057) 707-66-56). Науковий 
керівник: Литвинко А. С., доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник відділу історії та 
соціології науки і техніки ДУ «Інститут досліджень науково-технічного 
потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» 
Голубнича-Шленчак Юлія Вікторівна, викладач кафедри соціально-
політичних дисциплін Приватного вищого навчального закладу 
«Європейський університет», тема дисертації: «Видавнича діяльність 
інтернованої Армії УНР у таборах Польщі (1921 – 1924 рр.)» (032 
Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.133.007 у 
Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; т. (044) 272-19-02). Науковий 
керівник: Срібняк І. В.  – доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
Гульовата Лілія Іванівна, юрисконсульт, фізична особа-підприємець 
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Гульоватий І.Є., тема дисертації: «Міжнародна діяльність Львівського 
університету у 1991-2019 рр. (на прикладі співпраці соціогуманітарних 
факультетів з академічними середовищами країн Європейського 
Союзу)», (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.051.018 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(м. Львів, вул. Університетська, 1, т. (063) 607-59-82). Науковий керівник: 
Качмар В.М. кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої 
історії України імені Михайла Грушевського, проректор з науково-
педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

Дзундза Роман Михайлович, викладач кафедри методики музичного 
виховання та диригування ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника», тема дисертації: «Особистість 
українського хорового диригента кінця ХІХ – початку XXI століть в 
контексті проблем ідентичності», (034 Культурологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 20.051.020 у ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57, т. (0342) 53-15-74). Науковий керівник:  Карась Г. В., 
доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри методики 
музичного виховання та диригування ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 
Довбищенко Федір Володимирович, викладач французької мови у 
ФОП Владиченко М.В., тема дисертації: «Наративні стратегії 
давньогрецької історіографії (на матеріалі творів Ксенофонта та 
Геродіана», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.158 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601, т. (044) 2393141). Науковий 
керівник: Звонська Л.Л., доктор філологічних наук, професор, професор 
кафедри загального мовознавства, класичної філології та 
неоелліністики Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Кая Семіх, викладач кафедри східних мов та методики викладання 
східних мов Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, тема дисертації: «Місто як міф в українській і 
турецькій прозі доби постмодерну: особливості авторських та 
національних репрезентацій» (035 Філологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.133.010 у Київському університеті імені Бориса Грінченка 
(04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; т. (044) 272-19-02). 
Науковий керівник: Гальчук О. В. – доктор філологічних наук, доцент, 
професор кафедри світової літератури Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка 
Квіцинська Вікторія Віталіївна, старший викладач кафедри 
української мови Національного медичного університету імені 
О.О.Богомольця, тема дисертації: «Інтермедіальні модифікації у 
творчості Михайла Жука» (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада 
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ДФ 26.133.009 у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; т. (044) 272-19-02). Науковий 
керівник: Козлов Р. А. – доктор філологічних наук, доцент, професор 
кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 
Коврига Юлія Володимирівна, викладач кафедри мовних дисциплін 
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 
тема дисертації: «Екзистенційні проблеми в прозі Л. Улицької (на 
матеріалі романів “Казус Кукоцького” і “Даніель Штайн, перекладач”)», 
(035 Філологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.024 у 
Харківському національному педагогічному університеті імені  Г.С. 
Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, (057) 700-3527). Науковий 
керівник: Козлова А. Г., к. філол. н., доц., доцент кафедри зарубіжної 
літератури та слов’янських мов Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 
Кравцова Оксана Анатоліївна, аспірантка Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: 
«Функційні параметри переповідних конструкцій у дискурсивно-
жанрових виявах української мови», (035 Філологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 76.051.011 в Чернівецькому національному університеті 
імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2; т.(0372) 
584714). Науковий керівник: Шабат-Савка С.Т., завідувач кафедри 
сучасної української мови, доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри сучасної української мови Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 
Куцов Костянтин Олександрович, головний спеціаліст відділу 
охорони культурної спадщини та музеїв управління комунальних 
закладів культури департаменту культури, національностей та релігій 
Закарпатської обласної державної адміністрації, тема дисертації: 
«Громадська діяльність карпатоукраїнських студентів у міжвоєнній 
Чехословаччині (1920-1939 рр.)» (032 «Історія та археологія»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.015 в Державному вищому 
навчальному закладі «Ужгородський національний університет» (м. 
Ужгород, пл. Народна, 3, +380660818998). Науковий керівник: 
Данилець Ю. В., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
археології, етнології та культурології Державного вищого навчального 
закладу «Ужгородський національний університет» 
Міняйло Наталія Вікторівна, аспірантка денної форми навчання 
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди, тема дисертації: «Стилістика роману О. Солженіцина 
«У колі першому»: вільний непрямий дискурс», (035Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.025 у Харківському 
національному педагогічному університеті імені  Г. С. Сковороди (м. 
Харків, вул. Алчевських, 29, (057) 700-3527). Науковий керівник: 
Скоробогатова О.О., доктор філологічних наук, доцент, професор 
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кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 
національного педагогічного університету імені  Г. С. Сковороди 
Олійник Аліна Валентинівна, аспірантка вечірньої форми навчання 
за спеціальністю 034 «Культурологія». Тема дисертації: «Музична 
освіта як структуротворчий компонент культурної політики сучасної 
Німеччини». Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.019 у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, т. (0342) 53-15-74). Науковий 
керівник: Карась Ганна Василівна, доктор мистецтвознавства, 
професор, професор кафедри методики музичного виховання та 
диригування ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» 
Орленко Ірина Миколаївна, – завідувач Одеського обласного 
ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗВО «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради», тема дисертації: 
«Детермінанти соціальної дезадаптації особистості в сучасному 
українському суспільстві» (033 – «Філософія»). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.053.012 у Державному закладі «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
(м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Т. (048) 7320952). 
Науковий керівник: Борінштейн Євген Руславович, доктор 
філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології 
та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського» 
Плетена Олена Олексіївна, викладач Морського фахового коледжу 
Херсонської державної морської академії, тема дисертації: 
«Конспірологічний роман в українській та американській літературах 
початку XXI сторіччя: жанрова типологія», (035 Філологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.018 у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-
Франківськ, вул. Шевченка, 57, т. (0342) 53-15-74). Науковий керівник: 
Ільїнська Н.І., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри 
слов’янської філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова 
Херсонського державного університету 
Полякова Євгенія Олегівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Поетика малої прози М. Кузміна», (035 Філологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.053.026 у Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г. С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, (057) 
700-3527). Науковий керівник: Московкіна І. І., доктор філологічних 
наук, професор, професор кафедри історії російської літератури 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Рудницька Людмила Валентинівна, старший викладач кафедри 
соціально-політичних дисциплін Приватного вищого навчального 
закладу «Європейський університет», тема дисертації: «Рокитнівський 
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скляний завод у контексті еволюції соціальної структури міста (1896 – 
1945 рр.)» (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.133.006 у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; т. (044) 272-19-02). Науковий 
керівник: Щербак В. О.  – доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського 
університету імені Бориса Грінченка 
Селіверстова Ганна Сергіївна, аспірантка кафедри філософії, 
соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного 
закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського, тема дисертації: «Хаос як предмет соціальної 
філософії» (033 – «Філософія»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.053.013 у Державному закладі «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 
(м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26. Т. (048) 7320952). 
Науковий керівник: Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна, доктор 
філософських наук, професор, професор кафедри мистецтвознавства 
та загальногуманітарних дисциплін, Міжнародний гуманітарний 
університет 
Сергієнко Вікторія Володимирівна, аспірантка Полтавського 
національного педагогічного університету, тема дисертації: 
«Православні громади Полтавщини в державній політиці й 
радянському соціокультурному просторі (середина 1940-х – середина 
1960-х рр.)» (032 Історія та археологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 17.051.016 у Запорізькому національному університеті 
(м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, т. т.061) 7644546). Науковий 
керівник: Бабенко Л.Л., доктор історичних наук, доцент, професор, 
завідувач кафедри історії України Полтавського національного 
педагогічного університету 
Черненко Ольга Ігорівна, старший викладач кафедри міжкультурної 
комунікації та іноземної мови Харківського національного технічного 
університету НТУ "ХПІ", тема дисертації: «Духовні цінності в ідіостилі 
Віктора Бойка», (035 Філологія). Спеціалізована вчена рада  у 
Харківському національному педагогічному університеті імені  Г.С. 
Сковороди  (м. Харків, вул. Алчевських, 29, (057) 700-3527). Науковий 
керівник: Голобородько К.Ю., доктор філологічних наук, професор, 
декан українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-
Основ'яненка Харківського національного педагогічного університету 
імені  Г.С. Сковороди 
 

05 Соціальні та поведінкові науки 
Алмугхід Іслам Мохаммад, аспірант Дніпровського національного 
університету імені Олеся  Гончара, тема дисертації: «Агенти 
політичних змін як чинник інституалізації демократичної публічної 
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сфери», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.007 у 
Дніпровському національному університеті імені Олеся  Гончара (м. 
Дніпро, просп. Гагаріна 72, т. +380662898754). Науковий керівник: 
Третяк О. А., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 
політології Дніпровського національного університету імені Олеся  
Гончара 
Андрієвський Тимур Григорович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Гібридна війна у політичному процесі: особливості проявів 
та засоби протидії», (052Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.053.020 у Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, (057) 700-3527). 
Науковий керівник: Безрук О.О., завідувач кафедри політології, 
соціології та культурології Харківського національного педагогічного 
університету імені  Г.С. Сковороди 
Артеменко Анна Броніславівна, старший викладач кафедри 
соціально-реабілітаційних технологій Відокремленого структурного 
підрозділу закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» Житомирський економіко-гуманітарний 
інститут, тема дисертації: «Мілітарна ідентичність у контексті 
соціальної (ре)адаптації ветеранів АТО/ООС», (054 Соціологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.051.013 у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (м. Харків, майдан 
Свободи, 4,   (057) 707-54-87). Науковий керівник: Батаєва К. В., 
докторка філософських наук, професорка, професорка кафедри 
соціології та гуманітарних дисциплін факультету «Соціальний 
менеджмент» Харківського гуманітарного університету «Народна 
українська академія» 
Базарна Ольга Вікторівна, експерт, ФОП «Базарна О.В.», тема 
дисертації: «Формування організаційно-економічного механізму 
регіонального галузевого управління (на прикладі житлово-
комунального господарства)», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.006.039 в Державному вищому навчальному закладі 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, т. (044) 455-60-30). 
Науковий керівник: Оболенський О. Ю., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри регіоналістики і туризму ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 
Банташ Анастасія Михайлівна, провідний бухгалтер, викладач 
Відокремленого структурного підрозділу «Одеський торговельно-
економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-
економічного університету», тема дисертації: «Теоретико-методичні 
основи інституціонального забезпечення економічного розвитку регіонів 
в умовах децентралізації», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.177.001 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних 
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досліджень НАН України (м. Одеса, Французький бульвар, 29, т. (048) 
722-29-05). Науковий керівник: Лайко О. І., доктор економічних наук, 
старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи 
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
Бленда Наталія Олександрівна, аспірантка Уманського національного 
університету садівництва, тема дисертації: «Формування стратегії 
розвитку продовольчого комплексу», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 74.844.007 в Уманському національному університеті 
садівництва, (Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1, т. (04744) 
3-20-11). Науковий керівник: Нестерчук Ю. О., доктор економічних наук, 
професор, декан факультету економіки і підприємництва Уманського 
національного університету садівництва 
Геба Ганна Ігорівна, комерційний директор ТОВ «Одесенергомонтаж», 
тема дисертації: «Дезінтеграційні процеси в ЄС: політичні та безпекові 
виміри», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.010 в 
Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 
вул. Французький бульвар 24/26, т. +38067 486-20-96). Науковий 
керівник: Глебов Сергій Володимирович, кандидат політичних наук, 
доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова 
Голікова Ольга Сергіївна, молодший науковий співробітник Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, тема дисертації: 
«Організаційно-економічне забезпечення диверсифікації використання 
природних ресурсів в рекреаційно-туристичній сфері», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.177.002 в Інституті проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса, Французький 
бульвар, 29, т. (048) 722-29-05). Науковий керівник: Хумарова Н. І., 
доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник 
відділу економічного регулювання природокористування, вчений 
секретар Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
Джадан Ірина Миколаївна, аспірант Національного інституту 
стратегічних досліджень, тема дисертації: «Маркетингове забезпечення 
промислово-технологічного розвитку національної економіки в системі 
економічної безпеки держави», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 47.104.004 в Національному університеті водного 
господарства та природокористування (м. Рівне, вул. Соборна, 11, 
т. (050) 678-94-44). Науковий керівник: Іляш О. І., доктор економічних 
наук, професор, проректор з міжнародної та наукової діяльності 
Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет 
фінансів» 
Діаб Набіл, аспірант кафедри психології Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, тема дисертації: 
«Предиктори почуття цінності власного життя у студентів», 
(053 Психологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.019 в 
Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. 



П’ятниця, 07 травня 2021 р. 

 
21 

Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; т. (057) 700-35-27). 
Науковий керівник: Кузнєцов М. А., доктор психологічних наук, 
професор, професор кафедри психології Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
Дроздова Людмила Володимирівна, експерт поліграфолог 
Всеукраїнської Асоціації Поліграфологів, тема дисертації: 
«Психологічні та психофізіологічні чинники шахрайства», (053 
Психологія). Спеціалізована вчена ради – ДФ 64.700.042 в 
Харківському національному університеті внутрішніх справ (61080, м. 
Харків, просп. Льва Ландау, 27; т. 0577398299). Науковий керівник – 
Греса Наталія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціології та психології факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
Дядченко Ірина Ігорівна, аспірантка Інституту агроекології і 
природокористування, тема дисертації: «Еколого-економічні 
особливості забезпечення фінансової стійкості лісогосподарських 
підприємств Півдня України», (051 Економіка). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.371.006 Інституту агроекології і природокористування 
НААН (м. Київ, вул. Метрологічна, 12, т. (044) 522-67-55). Науковий 
керівник: Дубас Р. Г., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри управління та адміністрування  Вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Єршова Олена Олександрівна, директор ТОВ «ГЛОРІ ПАК», тема 
дисертації: «Механізм управління розвитком бізнес-процесів 
підприємств сільських територій» (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.102.014 в Київському національному університеті 
технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-Данченка,2, т. (044) 
256-29-53). Науковий керівник: Вітковський Ю. П., доктор економічних 
наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка 
Житко Андрій Олександрович, офіцер відділу двостороннього 
співробітництва Головного управління військового співробітництва та 
миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України, 
тема дисертації: «Соціально-політичний феномен популізму: 
інформаційно-безпековий аспект», (052Політологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.053.021 у Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, (057) 
700-3527). Науковий керівник: Савельєва Т.П., викладач кафедри 
політології, соціології та культурології Харківського національного 
педагогічного університету імені  Г.С. Сковороди 
Ігнатко Марія Іванівна, старший викладач кафедри менеджменту, 
фінансів та інформаційних технологій Карпатського університету імені 
Августина Волошина, тема дисертації: «Система механізмів управління 
інноваційним розвитком агропромислового виробництва України» 
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(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.015 в 
Київському національному університеті технологій та дизайну (м. Київ, 
вул. Немировича-Данченка,2, т. (044) 256-29-53). Науковий керівник: 
Готра В. В., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 
економіки і підприємництва ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» 
Камшеко Катерина Ігорівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Психологічні особливості суб’єктивного благополуччя осіб  
гомосексуальної орієнтації», (053 Психологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.001.159 Київському національному університеті імені  Т. Г. 
Шевченка, (м. Київ,  вулиця Володимирська 64/13, т. 044-239-31-41). 
Науковий керівник:  Траверсе Т.М, доктор психологічних наук, доцент, 
професор кафедри соціальної психології факультету психології, КНУ 
імені Тараса Шевченка 
Кисельов Костянтин Сергійович, асистент кафедри загальної 
психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
МОН України, тема дисертації: «Регулятивні чинники динаміки 
креативності особистості майбутнього вчителя початкових класів у 
процесі навчальної діяльності», (053 Психологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 64.053.031 в Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29; т. 
(057) 700-35-27). Науковий керівник: Саврасов М. В., кандидат 
психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет» 
Клименко Марія Романівна, асистент кафедри теоретичної та 
практичної психології Національного університету «Львівська 
політехніка», тема дисертації: «Нарцисична саморегуляція як чинник 
особистісного самоздійснення» (053 Психологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.052.052 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» (79000, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, аудиторія №226 
головного корпусу, т. (093) 871-23-09. Науковий керівник: Галецька І.І., 
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
Лучечко Юрій Михайлович, фізична особа-підприємець, тема 
дисертації: «Стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки 
сільськогосподарської сировини», (051 Економіка). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 32.075.002 в Луцькому національному технічному 
університеті (м. Луцьк, вул. Львівська, 75,   (0332)26-44-92). Науковий 
керівник: Голян В. А., доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного 
університету 
Мажаров Дмитро Володимирович, заступник директора 
ТОВ «Європейський центр Полонія», тема дисертації: «Моделі 
оцінювання ефективності функціонування банківських установ в умовах 
нестабільного економічного середовища», (051 Економіка). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.016 у Державному вищому 
навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, т. (0342) 
53-15-74). Науковий керівник: Кишакевич Б. Ю., доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка 
Назаренко Юлія Андріївна, аспірантка Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень, тема дисертації: «Теоретико-
методичні засади капіталізації підприємств України в контексті валової 
доданої вартості та прихованих активів», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.177.004 в Інституті проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса, Французький 
бульвар, 29, т. (048) 722-29-05). Науковий керівник: Горячук В. Ф., 
доктор економічних наук, старший науковий співробітник, старший 
науковий співробітник відділу міжрегіонального економічного розвитку 
Українського Причорномор’я Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень 
Ніколаєва Дарія Олександрівна, аспірантка Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова, тема дисертації: «Близькосхідна 
політика Турецької Республіки: концептуальне забезпечення та 
практична реалізація», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.051.011 в Одеському національному університеті імені 
І. І. Мечникова (м. Одеса, вул. Французький бульвар 24/26, т.  +38067 
486-20-96). Науковий керівник: Коваль Ігор Миколайович, д.політ.н., 
професор кафедри міжнародних відносин Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова 
Новосельський Іван Федорович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Конвергентні медіа в соціокультурному полі України: 
політологічний аспект», (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.051.025 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, т. (0432) 508937). Науковий 
керівник: Марчук В. В., доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри політичних інститутів та процесів ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 
Осмоловська Анна Олександрівна, аспірантка Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, тема дисертації: 
«Політика формування іміджу України в інформаційному просторі 
закордонних держав після 2014 р.», (052 Політологія). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 11.051.026 у Донецькому національному університеті 
імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, т. (0432) 508937). 
Наукові керівники: Нагорняк Т. Л., доктор політичних наук, професор, 
перший проректор, професор кафедри політології та державного 
управління Донецького національного університету імені Василя Стуса; 
Моджеєвскі А. Л., доктор габілітований з суспільних наук, професор 
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кафедри політології та державного управління Донецького 
національного університету імені Василя Стуса 
Салюта Вікторія Андріївна, аспірантка Інституту агроекології і 
природокористування, тема дисертації: «Децентралізаційна модель 
управління земельними ресурсами територіальних громад», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.371.007 Інституту 
агроекології і природокористування НААН (м. Київ, вул. Метрологічна, 
12, т. (044) 522-67-55). Науковий керівник: Дорош О. С., доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри управління 
земельними ресурсами Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Сіраковська Олена Борисівна, аспірантка Інституту психології імені 
Г. С. Костюка, тема дисертації «Корекція психологічного стану жінок з 
порушеннями репродуктивної сфери» (053 «Психологія»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.453.004 в Інституті психології 
їм. Г.С. Костюка НАПН України (01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2; 
т./факс: +380 (44) 288-33-20). Науковий керівник: Кокун О.М., заступник 
директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології 
їм. Г.С. Костюка, доктор психологічних наук, професор 
Столяр Оксана Олексіївна, директор ПП «Аудиторська фірма «Бізнес-
Експерт», тема дисертації: «Удосконалення механізму 
тарифоутворення газорозподільних підприємств», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.009 в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу (м. Івано-
Франківськ, вул. Карпатська, 15, т. (095) 137-37-53). Науковий керівник: 
Перевозова І. В., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу 
Стрелков Владислав Володимирович, аспірант Волинського 
національного університету імені Лесі Українки, тема дисертації: 
«Технології легітимації й делегітимації президентської влади в 
політичному процесі України», (052 Політологія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 32.051.010 у Волинському національному університеті імені 
Лесі Українки (м. Луцьк, пр. Волі 13, т. (0332)72-01-23). Науковий 
керівник: Байрак Сергій Олександрович, кандидат політичних наук, 
доцент, доцент кафедри політології, управління та державної безпеки 
Волинського національного університету імені Лесі Українки 
Талпа Вікторія Павлівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Податкове стимулювання інвестиційного розвитку економіки України в 
умовах реформ», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.177.003 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України (м. Одеса, Французький бульвар, 29, т. (048) 
722-29-05). Науковий керівник: Лайко О. І., доктор економічних наук, 
старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи 
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
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Тяпкіна Юлія Олегівна, диспетчер факультету психології і соціології 
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди, тема дисертації: «Армія та суспільство: політико-
інституційний вимір», (052Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.053.022 у Харківському національному педагогічному університеті 
імені  Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Алчевських, 29, (057) 700-3527). 
Науковий керівник: Денисенко І.Д., декан факультету психології і 
соціології Харківського національного педагогічного університету імені  
Г.С. Сковороди 
Фатєєва Марина Сергіївна, фізична особа-підприємець Фатєєва М.С., 
тема дисертації: «Психологічні особливості самоусвідомлення осіб з 
орторексією» (053 Психологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.133.011 у Київському університеті імені Бориса Грінченка (04053, 
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2; т. (044) 272-19-02). Науковий 
керівник: Лозова О. М.  – доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри практичної психології Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка 
Хоменко Євгенія Григорівна, аспірантка Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка, тема дисертації: 
«Психологічні механізми взаємодії учнівських груп з класним 
керівником», (05), спеціалізована вчена рада ДФ 27.053.008 в ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» (м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, т. 
(068) 805 84 41). Науковий керівник: Седих Кіра Валеріївна, доктор 
психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. 
Короленка 
Швед Оксана Миколаївна, директор ТзОВ «Аудиторська фірма 
«Ертель-Аудит», тема дисертації: «Управління розвитком послуг 
газопостачання побутовим споживачам», (051 Економіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.010 в Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти і газу (м. Івано-
Франківськ, вул. Карпатська, 15, т. (095) 137-37-53). Науковий керівник: 
Перевозова І. В., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу 
Шмаров Денис Миколайович, керівник Луцького місця провадження 
діяльності ДП «Укрспирт», тема дисертації: «Економічне регулювання 
комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору регіону», 
(051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 32.075.005 в Луцькому 
національному технічному університеті (м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 
  (0332) 26-44-92). Науковий керівник: Голян В. А., доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту Луцького 
національного технічного університету 
Шпарик Ярема Ярославович, директор ТОВ «Львів Фуд Груп», тема 
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дисертації: «Державне регулювання відтворення землі як фактора 
виробництва в Україні», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 44.887.010 у Полтавській державній аграрній академії  
(м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 🕿 050 132-50-43). Науковий керівник: 
Куцик В. І. кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 
економіки Львівського торговельно-економічного університету 
Штурма Марта Вікторівна, офіцер другого регіонального відділу 
управління двостороннього військового співробітництва Головного 
управління військового співробітництва і верифікації Збройних сил 
України, тема дисертації: «Безпековий вимір зовнішньої політики 
Королівства Данія» (052 Політологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.051.017 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(м. Львів, вул. Університетська, 1, т. (063) 607-59-82). Науковий керівник: 
Романюк Р. Й., кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
 

06 Журналістика 
Петренко Світлана Іванівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Правда як соціальнокомунікаційна категорія журналістики», (061 
Журналістика). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.147 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601, т. (044) 2393141). Науковий керівник: 
Різун В. В., доктор філологічних наук, професор, директор Інституту 
журналістики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
 

07 Управління та адміністрування 
Бетіна Вікторія Олегівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Управління стратегічною адаптацією підприємства», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.052.007 в 
Херсонському національному технічному університеті (м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24, т. (0552) 32-69-16). Науковий керівник: Зайцева 
О. І., к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту, маркетингу і 
туризму Херсонського національного технічного університету 
Билим Олена Сергіївна, асистент кафедри менеджменту, маркетингу і 
туризму Херсонського національного технічного університету, тема 
дисертації: «Управління розвитком туризму сфери оздоровлення», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 67.052.008 в 
Херсонському національному технічному університеті (м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24, т. (0552) 32-69-16). Науковий керівник: 
Шандова Н. В., д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри економіки, 
підприємництва та економічної безпеки Херсонського національного 
технічного університету 
Ільків Юлія Ігорівна, аспірант Львівського державного університету 
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внутрішніх справ, тема дисертації: «Формування механізму управління 
безпековою діяльністю інноваційно-активного підприємства», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.030 у 
Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України 
(м. Львів, вул. Городоцька, 26, т. (097) 947-68-85). Науковий керівник: 
Копитко М. І., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
менеджменту Інституту управління, психології та безпеки Львівського 
державного університету внутрішніх справ  
Коптєва Ольга Вікторівна, бухгалтер селянського (фермерського) 
господарства «КАЙРОС», тема дисертації: «Організаційно-економічний 
механізм податкового стимулювання інноваційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств», (071 Облік і оподаткування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.019 в Харківському 
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 
(м. Харків, просп. Науки 9-А, т. (057) 702-18-35). Науковий керівник: 
Прокопішина О. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця 
Костишин Юрій Сергійович, аспірант Державного університету 
«Житомирська політехніка», тема дисертації: «Розвиток митного 
контролю в системі фінансової безпеки держави», (072 Фінанси, 
банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 14.052.005 в Державному університеті «Житомирська політехніка» 
(м. Житомир, вул. Чуднівська, т. (0412) 24-14-22). Науковий керівник: 
Петрук О. М., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
фінансів і кредиту Державного університету «Житомирська політехніка» 
Лисицін Борис Олексійович, менеджер з продажу, ТОВ "Белтімпорт", 
тема дисертації: «Управління проектами розвитку комунікаційних 
спроможностей високотехнологічних компаній в умовах 
невизначеності», (073 «Менеджмент»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.056.011 Київського національного університету будівництва і 
архітектури, (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, т. (097) 247-06-47). 
Науковий керівник: Веренич О.В., доктор технічних наук, доцент, 
професор кафедри управління проектами Київського національного 
університету будівництва і архітектури 
Литвиненко Олексій Костянтинович, менеджер з розробки 
інноваційних систем звітності Відділу оперативного контролінгу 
роздрібного бізнесу Управління фінансового контролінгу роздрібного 
бізнесу Департаменту фінансового контролінгу АТ «ПУМБ», тема 
дисертації: «Управління вартістю банків у процесі консолідації», 
(072 Фінанси, банківська справа та страхування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.006.029 у Державному вищому навчальному закладі 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, т. (044) 455-60-30). 
Науковий керівник: Примостка Л. О., доктор економічних наук, 
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професор, завідувач кафедри банківської справи та страхування ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 
Лопушинська Олена В’ячеславівна, аспірант кафедри менеджменту 
Полтавської державної аграрної академії, тема дисертації: 
«Менеджмент ресурсозберігаючого розвитку підприємств 
агропродовольчої сфери України», (073 Менеджмент). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 44.887.008 у Полтавській державній аграрній академії 
(м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3,   (050) 132-50-43). Науковий 
керівник: Маркіна І. А., доктор економічних наук, професор 
Мамедова Ельза Рза кизи, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Управління конкурентоспроможністю страхових компаній на ринку 
туристичних послуг», (075 Маркетинг). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.055.020 в Харківському національному економічному 
університеті імені Семена Кузнеця (м. Харків, просп. Науки 9-А, т. (057) 
702-18-35). Науковий керівник: Внукова Н. М., доктор економічних наук, 
професор, професор кафедри банківської справи і фінансових послуг 
Харківського національного економічного університету імені Семена 
Кузнеця 
Недопад Григорій Вікторович, голова Волинської обласної ради, 
тема дисертації: «Механізми забезпечення бюджетної ефективності 
територій в умовах децентралізації», (072 Фінанси, банківська справа 
та страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 32.075.003 в Луцькому 
національному технічному університеті (м. Луцьк, вулиця Львівська, 75, 
т. (0332) 74-61-03). Науковий керівник: Вахович І. М., доктор 
економічних наук, професор, ректор Луцького національного технічного 
університету 
Носовець Олександра Ігорівна, бухгалтер ТОВ «КГ ЕНЕРДЖІ», тема 
дисертації: «Інформаційно-аналітичне забезпечення контролювання 
результатів інноваційної діяльності промислових підприємств», 
(073 Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.052.017 в 
Державному університеті «Одеська політехніка» (м. Одеса, проспект 
Шевченка, 1, т. т.048) 705-73-88). Науковий керівник: Волощук Л. О., 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і 
аудиту Державного університету «Одеська політехніка» 
Перевозник Андрій Валентинович, провідний фахівець Відділу 
оперативного контролінгу роздрібного бізнесу Управління фінансового 
контролінгу роздрібного бізнесу Департаменту фінансового контролінгу 
АТ «ПУМБ», тема дисертації: «Інноваційні інструменти хеджування 
банківських ризиків», (072 Фінанси, банківська справа та страхування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.030 у Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, т. (044) 455-
60-30). Науковий керівник: Краснова І. В., доктор економічних наук, 
доцент, професор кафедри банківської справи та страхування ДВНЗ 
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«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 
Проскокова Анна Юріївна, начальник відділу маркетингу ТОВ 
«Хомакс», тема дисертації: «Управління інноваціями в сфері рітейлу», 
(076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.006.031 у Державному вищому навчальному закладі 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, т. (044) 455-60-30). 
Науковий керівник: Петренко Л. А., кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Рапута Катерина Олегівна, директор ТОВ «ВЕСТАЙ», тема 
дисертації: «Розвиток венчурного фінансування стартапів в Україні», 
(076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.006.033 у Державному вищому навчальному закладі 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, т. (044) 455-60-30). 
Науковий керівник: Рєпіна І. М., доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 
Салівончик Ірина Миколаївна, аспірант Луцького національного 
технічного університету, тема дисертації: «Інноваційне підприємництво 
як складова структурної модернізації економіки», (076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 32.075.004 в Луцькому національному технічному університеті 
(м. Луцьк, вул. Львівська, 75,   (0332) 74-61-03). Науковий керівник: 
Вахович І. М., доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, 
ректор Луцького національного технічного університету 
Севост’янова Аліна Валеріївна, асистент кафедри транспортного 
права та логістики, Національний транспортний університет, тема 
дисертації: «Моделі та методи управління загрозами та можливостями 
стейкхолдерів проектів вітроенергетики» (073 Менеджмент). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.059.002 у Національному 
транспортному університеті (01010, м. Київ,  вул. М. Омеляновича-
Павленка, 1; т. (044) 280-08-13). Науковий керівник: Бакуліч Олена 
Олександрівна, кандидат технічних наук, професор, декан факультету 
менеджменту, логістики та туризму Національного транспортного 
університету 
Стаднійчук Роман Васильович, адвокат, Адвокатське обʼєднання 
«НЕМЕСІДА», тема дисертації: «Державне регулювання в системі 
фінансового оздоровлення банків в Україні», (072 Фінанси, банківська 
справа та страхування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.883.009 
Університету банківської справи, (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11, 
т. (068) 150-86-99). Науковий керівник: Вовчак О. Д., доктор економічних 
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наук, професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансових 
технологій Навчально-наукового інституту банківських технологій та 
бізнесу Університету банківської справи 
Соловйов Олексій Андрійович, аспірант Полтавської державної 
аграрної академії, тема дисертації: «Менеджмент галузевої 
конкурентоспроможності на засадах сталого розвитку», (073 
Менеджмент). Спеціалізована вчена рада ДФ 44.887.009 у Полтавській 
державній аграрній академії (м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 
🕿 050 132-50-43). Науковий керівник: Шмиголь Н. М. доктор 
економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту 
Національного університету «Запорізька політехніка» 
 

08 Право 
Березенко Ірина Віталіївна, юрисконсульт Державної установи 
«Науково-методичний центр вищої та фахової _ел._виявле освіти», 
тема дисертації: «Реалізація захисної функції в податково-деліктному 
провадженні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.888.02 в 
Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ, _вул. Кільцева 
дорога, 3-А, т. (044) 522-49-40). Науковий керівник: Сорока Л.В., доктор 
юридичних наук, доцент, завідувач аспірантури Науково-дослідного 
інституту публічного права 
Беркій Тетяна Миколаївна, аспірант Львівського державного 
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Кримінологічна 
характеристика та попередження сепаратизму в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.0311 у Львівському державному 
університеті внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. Львів, _вул. 
Городоцька, 26; _вул. (097) 402-77-42). Науковий керівник: Коваленко 
Володимир Панасович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
кримінального права і кримінології факультету №1 Національної поліції 
Львівського державного університету внутрішніх справ 
Борусовський Михайло Володимирович, начальник першого 
слідчого відділу ( з дислокацією у м. Хмельницькому ) Територіального 
управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Хмельницькому, тема дисертації: «Основи методики розслідування 
зловживання владою або службовим становищем суддею під час 
здійснення правосуддя», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.725.028 у Львівському державному університеті внутрішніх справ 
(МВС України) (79007, м. Львів, _вул. Городоцька, 26; _твул. (097) 402-
77-42). Науковий керівник: Кунтій Андрій Ігорович, кандидат юридичних 
наук, доцент 
Бублик Надія Сергіївна, ад’юнкт кафедри кримінального процесу 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, тема 
дисертації: «Процесуальний статус особи, щодо якої здійснюється 
обвинувальна діяльність», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.727.016 у Дніпропетровському державному університеті 
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внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-
80). Науковий керівник: Лобойко Л.М., доктор юридичних наук, 
професор, суддя Великої Палати Верховного Суду, вчений секретар 
Науково-консультативної ради при Верховному Суді 
Вальчишин Галина Ігорівна, поліцейський СРПП відділу превенції 
Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, тема 
дисертації: «Організаційно-тактичні особливості проведення слідчого 
експерименту під час розслідування дорожньо-транспортних пригод», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.017 у 
Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (49000, 
м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: 
Пиріг І.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 
Гайченко Андрій Віталійович, заступник Міністра юстиції України з 
питань виконавчої служби, тема дисертації: «Адміністративно-правові 
засади діяльності державних органів, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.035 у Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, _твул. (044) 
455-60-30). Науковий керівник: Кузьменко Оксана Володимирівна, 
доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 
фінансового права Навчально-наукового інституту «Юридичний 
інститут» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» 
Герман Олена Василівна, аспірант кафедри адміністративного права 
та адміністративного процесу факультету №3 Інституту з підготовки 
фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного 
університету внутрішніх справ, тема дисертації: тему «Адміністративно-
правове забезпечення взаємодії суб’єктів протидії порушенням 
бюджетного законодавства» (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.725.022 у Львівському державному університеті внутрішніх справ 
(МВС України) (79007, м. Львів, _вул. Городоцька, 26; _вул. (097) 402-
77-42). Науковий керівник: Гурковський Мар’ян Петрович, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та 
адміністративного процесу факультету № 3 ІПФПНП 
Глущенко Наталія Володимирівна, асистент кафедри 
адміністративного, господарського права та фінансово-економічної 
безпеки Сумського державного університету, тема дисертації:                
«Адміністративно-правовий механізм охорони та захисту прав 
інтелектуальної власності у сфері медицини та біотехнологій»,        (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.051.015 у Сумському 
державному університеті (м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, т. 
(0542) 33-53-45). Науковий керівник:  Горобець Н.С., доктор філософії з 



П’ятниця, 07 травня 2021 р. 

 
32 

права, викладач кафедри адміністративного, господарського права та 
фінансово-економічної безпеки 
Говорун Марія Дмитрівна, адвокат, тема дисертації: «Реалізація 
принципу платності землекористування за земельним законодавством 
України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.016 в 
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
(м. Харків, _вул. Пушкінська, 77; _твул. (057) 704-93-61). Науковий 
керівник: Санніков Д.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 
Григорова Євгенія Володимирівна, старший слідчий 5-го відділу 
(організації розслідування злочинів у сфері транспорту) управління 
організації досудового розслідування Головного слідчого управління 
Національної поліції України, тема дисертації «Розслідування підкупу 
виборця, учасника референдуму», (081 – Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.007.059 в Національній академії внутрішніх справ, МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Грига М.А., кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії 
злочинності Національної академії внутрішніх справ 
Гукова Ірина Андріївна, аспірант кафедри криміналістики та 
домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, тема дисертації: «Криміналістична характеристика та 
особливості розслідування шахрайства у сфері надання послуг із 
працевлаштування», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.727.018 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 
справ (49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). 
Науковий керівник: Чаплинський К.О., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри криміналістики та домедичної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Данілов Сергій Олександрович, головний державний інспектор 
відділу супроводження в судах податкових спорів управління 
супроводження судових справ Головного управління ДПС України у 
Кіровоградській області, тема дисертації «Органи публічної влади як 
суб’єкти податкових правовідносин», (081 – Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 27.855.003 в Університеті державної фіскальної служби 
України (м. Ірпінь, _вул. Університетська, 31, (04597-60-994). Науковий 
керівник: Касьяненко Л.М., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри фінансового права Університету державної 
фіскальної служби України 
Демчина Тетяна Юріївна, суддя Червонозаводського районного суду 
міста Харкова, тема дисертації: «Організаційно-правові засади 
реалізації принципу незалежності адвокатури», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.017 в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 
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вул. Пушкінська, 77; _вул. (057) 704-93-61). Науковий керівник: Вільчик 
Т.Б., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 
Долженков Олександр Валерійович, безробітний, тема дисертації 
«Податкове законодавство: стан та перспективи розвитку», (081 – 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.026 в Національному 
університеті «Одеська юридична академія», (65000, м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 23 (048) 719-87-63). Науковий керівник: Латковська 
Т.А., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
конституційного, адміністративного і фінансового права Національного 
університету «Одеська юридична академія» 
Долінська Анна Миколаївна, юрисконсульт ТОВ «Дорбуд ЛТД», тема 
дисертації: «Охорона прав користувачів у мережі Інтернет», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 70.895.006 в Хмельницькому 
університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (м. 
Хмельницький, _вул. Героїв Майдану, 8; _твул. (0382) 71-80-00). 
Науковий керівник: Нагнибіда Володимир Іванович, кандидат 
юридичних наук, доцент, в.о. завідувача сектору проблем договірного 
права відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту 
приватного права і підприємництва _ел. академіка Ф. Г. Бурчака 
Дрозд Сергій Миколайович, ад’юнкт денної форми навчання 
Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації «Фінансово-
правове регулювання медичного забезпечення поліцейських», (081 – 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.052 в Національній 
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Андрущенко І.Г., 
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри економічної 
безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх 
справ 
Євдокимов Дмитро Андрійович, заступник начальника Управління – 
начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення 
Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної 
поліції, тема дисертації «Адміністративно-правові засади розслідування 
справ про адміністративні правопорушення органами Національної 
поліції», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.060 в 
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Варивода 
В.І., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри поліцейського 
права Національної академії внутрішніх справ 
Загороднюк Андрій Григорович, аспірант Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Конституційне 
право громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації: питання 
теорії та практики», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.051.021 у Донецькому національному університеті імені Василя 
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Стуса, (м. Вінниця, _вул. 600-річчя, 21, т. (0432) 508937). Науковий 
керівник: Турченко О. Г., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 
кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права 
Донецького національного університету імені Василя Стуса 
Заза Катерина Андріївна, аспірант кафедри адміністративного та 
митного права Університету митної справи та фінансів, тема дисертації: 
«Правове регулювання митної процедури транзиту», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.001 в Університеті митної справи 
та фінансів (м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4, тел. (056) 
745 55 96. Науковий керівник: Мазур Анатолій Васильович, кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та митного 
права Університету митної справи та фінансів МОН України 
Іванюк Вікторія Дмитрівна, старший викладач кафедри міжнародного 
права та міграційної політики Західноукраїнського національного 
університету, тема дисертації: «Фінансово-правове регулювання ринку 
криптовалют в Україні», (081 «Право»). Спеціалізована вчена рада 
ДФ58.082.011 в Західноукраїнському національному університеті 
(46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; т. (0352) 47-50-50*10-019). 
Науковий керівник: Христинченко Н.П., доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри кримінального права та процесу і 
правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного 
університету 
Іжевський Ростислав Петрович, аспірант кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, тема дисертації: «Запобігання 
незаконному використанню бюджетних коштів при будівництві 
автомобільних доріг», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.086.020 в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Пушкінська, 77; тел. (057) 704-93-
61). Науковий керівник: Головкін Б.М., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Каліновська Мар’яна Олегівна, прокурор Бориспільської окружної 
прокуратури Київської області, тема дисертації: «Особливості 
кримінального процесуального доказування під час застосування 
запобіжних заходів на стадії досудового розслідування», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.024 у Львівському державному 
університеті внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. Львів, вул. 
Городоцька, 26; _твул. (097) 402-77-42). Науковий керівник: 
Крушинський Сергій Антонович, кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Калінюк Анжела Леонідівна, старший викладач кафедри цивільно-
правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ, тема 
дисертації «Сімейно-правовий статус вітчима і мачухи в Україні», (081 – 
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Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.053 в Національній 
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Мироненко В.П., 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових 
дисциплін Національної академії внутрішніх справ 
Кисельов Максим Євгенович, директор Департаменту державної 
виконавчої служби Міністерства юстиції України, тема дисертації: 
«Адміністративно-правове регулювання діяльності приватних 
виконавців», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.036 у 
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект 
Перемоги 54/1, _твул. (044) 455-60-30). Науковий керівник: Чорна 
Вікторія Григорівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
конституційного, адміністративного та кримінального права Навчально-
наукового інституту «Юридичний інститут» ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Кібальник Станіслав Олегович, аспірант Науково-дослідного 
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса, 
тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання 
незаконному переправленню осіб через державний кордон України», 
(081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.502.001 у Науково-
дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. 
В. Сташиса НАПрН України (м. Харків, _вул. Пушкінська, 49, 
_твул. (057) 715-62-08). Науковий керівник: Голіна В. В., доктор 
юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 
кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
Клименко Юлія Юріївна, аспірант кафедри адміністративного та 
митного права Університету митної справи та фінансів, тема дисертації: 
«Оскарження рішень митних органів про коригування митної вартості 
товарів», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.001 в 
Університеті митної справи та фінансів (м. Дніпро, _вул. Володимира 
Вернадського, 2/4, _твул. (056) 745 55 96. Науковий керівник: Легеза 
Євген Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри адміністративного та митного права Університету митної 
справи та фінансів  
Коломієць Аліна Миколаївна, секретар спеціалізованої вченої ради 
навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого 
ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом». Тема дисертації: «Криміналістична 
характеристика та розслідування незаконного публічного вживання 
наркотичних засобів у місцях масового перебування громадян» (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.503.033 в Науково-
дослідному інституті публічного права (м. Київ, _вул. Г. Кірпи, 2-а; твул. 
228-10-31). Науковий керівник: Князєв С.В., кандидат юридичних наук, 
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заступник начальника Державної установи Центр обслуговування 
підрозділів Національної поліції України 
Комар Павло Анатолійович, аспірант Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Роль судової 
правотворчості в утвердженні принципу верховенства права», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.020 у Донецькому 
національному університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-
річчя, 21, т. (0432) 508937). Науковий керівник: Гринюк Р. Ф., доктор 
юридичних наук, професор, ректор, професор кафедри 
конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького 
національного університету імені Василя Стуса 
Комарницька Марта Олегівна, фізична особа – підприємець, тема 
дисертації: «Відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди за кримінальним правом України», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.032 у Львівському 
державному університеті внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. 
Львів, _вул. Городоцька, 26; _твул. (097) 402-77-42). Науковий керівник: 
Пасєка Олексій Федорович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри кримінального права і кримінології факультету №1 Інституту з 
підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського 
державного університету внутрішніх справ 
Король Денис Артурович, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Диференціація 
позовного провадження цивільного судочинства», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.160 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, _вул. Володимирська, 
64/13, 01601, т. (044) 2393141). Науковий керівник: Ізарова І. О.,  доктор 
юридичних наук, доцент, професор кафедри нотаріального, 
виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Коршун Анатолій Олександрович, голова Третього апеляційного 
адміністративного суду, тема дисертації: «Принцип гласності і 
відкритості діяльності органів судової влади та механізм його 
реалізації: теоретико-правова характеристика», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.727.019 у Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ (49000, м. Дніпро, проспект 
Гагаріна, 26; (056) 377-34-80). Науковий керівник: Наливайко Л.Р., 
доктор юридичних наук, професор, проректор Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 
Кравченко Тетяна Сергіївна, аспірантка Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Правове 
забезпечення використання ділової репутації суб’єктів 
господарювання», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.051.022 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, _вул. 600-річчя, 21, т. (0432) 508937). Науковий 
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керівник: Коваль І. Ф., доктор юридичних наук, доцент, декан 
юридичного факультету Донецького національного університету імені 
Василя Стуса 
Крусян Андрій Володимирович, суддя П’ятого апеляційного 
адміністративного суду, тема дисертації «Судове адміністративне 
процесуальне право України», (081 – Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.086.028 в Національному університеті «Одеська юридична 
академія», (65000, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23 (048) 719-87-63). 
Науковий керівник: Ківалов С.В., доктор юридичних наук, професор, 
президент Національного університету «Одеська юридична академія» 
Крушніцька Оксана Володимирівна, аспірантка Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, тема дисертації: 
«Конституційне право на професійну правничу допомогу», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 76.051.010 в Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, _твул. 
Коцюбинського, 2; (0372)584714). Науковий керівник: Щербанюк О.В., 
доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри процесуального 
права Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича 
Кухарчук Анастасія Миколаївна, викладач кафедри господарського та 
адміністративного права Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема 
дисертації: «Правове становище фізичної особи як суб’єкта 
організаційно-господарських повноважень», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.006.037 у Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, _твул. (044) 
455-60-30). Науковий керівник: Бевз Світлана Іванівна, доктор 
юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри господарського та 
адміністративного права факультету соціології та права Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського»  
Ламбуцька Тетяна Олександрівна, Дніпровський районний суд м. 
Києва, помічник судді, тема дисертації «Процесуальний статус 
головуючого в судовому засіданні в Україні», (081 – Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.044 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
(044) 246-94-91). Науковий керівник: Горбачевський В.Я., доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу 
Національної академії внутрішніх справ 
Левицький Максим Олегович, начальник третього навчального курсу 
факультету правоохоронної діяльності Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 
тема дисертації: «Цивільно-правовий захист особистих немайнових 
прав військовослужбовців», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
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ДФ 70.895.005 в Хмельницькму університеті управління та права імені 
Леоніда Юзькова (м. Хмельницький, _вул. Героїв Майдану, 8; _твул. 
(0382) 71-80-00). Науковий керівник: Гринько Світлана Дмитрівна, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 
завідувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького 
університету управління та права імені Леоніда Юзькова 
Легенький Артем Миколайович, провідний юрисконсульт 
Національного авіаційного університету, тема дисертації: 
«Адміністративно-правове забезпечення реформування пенітенціарної 
системи України в умовах євроінтеграції», (081 «Право»). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.006 у Національному 
авіаційному університеті (03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, 
(044) 406-79-01). Науковий керівник: Зливко С. В., доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри адміністративного, цивільного та 
господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної 
служби 
Лисаченко Єлизавета Ігорівна, помічник адвоката, тема дисертації 
«Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб кримінального 
процесуального доказування», (081 – Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.007.046 в Національній академії внутрішніх справ, МВС 
України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Погорецький М.А., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри правосуддя Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Луцький Тарас Миколайович, ад’юнкт кафедри кримінального права і 
кримінології факультету №1 Інституту з підготовки фахівців для 
підрозділів Національної поліції Львівського державного університету 
внутрішніх справ, тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за 
необережне заподіяння смерті іншій особі», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.029 у Львівському державному 
університеті внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. Львів, вул. 
Городоцька, 26; _твул. (097) 402-77-42). Науковий керівник: Йосипів 
Алла Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінального права і кримінології факультету №1 Інституту з 
підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського 
державного університету внутрішніх справ 
Мельник Анна Романівна, адвокат, тема дисертації «Забезпечення 
військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями за 
житловим законодавством України», (081 – Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.007.055 в Національній академії внутрішніх справ, 
МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). 
Науковий керівник: Бурлака О.С., доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії 
внутрішніх справ 
Менюк Дарина Олегівна, аспірантка відділу проблем цивільного, 
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трудового і підприємницького права Інституту держави і права _ел. 
В.М. Корецького, тема дисертації «Перегляд судових рішень за 
_виявленими або виключними обставинами у цивільному процесі 
України» (081 − Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.010 в 
Інституті держави і права _вул. В. М. Корецького НАН України (01001, 
м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). Науковий 
керівник: Тимченко Геннадій Петрович, доктор юридичних наук, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 
Миджин Галина Євгенівна, аспірант кафедри адміністративно-
правових дисциплін Інституту права Львівського державного 
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Адміністративно-
правовий захист прав інтелектуальної власності в Україні», (081 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.034 у Львівському 
державному університеті внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. 
Львів, _вул. Городоцька, 26; твул. (097) 402-77-42). Науковий керівник: 
Єсімов С С., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративно-правових дисциплін Інституту права Львівського 
державного університету внутрішніх справ 
Міськів Дмитро Михайлович, заступник начальника управління – 
начальник відділу моніторингу та зонального контролю Львівського 
управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції 
України, тема дисертації: «Відповідальність за декларування 
недостовірної інформації у кримінальному праві України», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.035 у Львівському державному 
університеті внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. Львів, _вул. 
Городоцька, 26; _вул. (097) 402-77-42). Науковий керівник: Газдайка-
Василишин Ірина Богданівна, кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету №1 
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 
Львівського державного університету внутрішніх справ 
Негара Родіон Віталійович, асистент кафедри адміністративного і 
фінансового права Національного університету «Одеська юридична 
академія», тема дисертації «Конкурс у державній службі: теорія, 
правове регулювання, практика», (081 – Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.086.025 в Національному університеті «Одеська юридична 
академія», (65000, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23 (048) 719-87-63). 
Науковий керівник: Біла-Тіунова Л.Р., доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри адміністративного і фінансового права 
Національного університету «Одеська юридична академія» 
Панько Мар’яна Євгенівна, асистент кафедри господарського права та 
процесу юридичного факультету Львівського торговельно-економічного 
університету, тема дисертації: «Доказування обставин, які є підставою 
для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового 
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характеру», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.036 у 
Львівському державному університеті внутрішніх справ (МВС України) 
(79007, м. Львів, _вул. Городоцька, 26; _твул. (097) 402-77-42). 
Науковий керівник: Олашин Марина Миколаївна, кандидат юридичних 
наук, доцент 
Пастух Андрій Євгенович, виконувач обов’язків начальника 
Сокальського відділу Червоноградської окружної прокуратури 
Львівської області, тема дисертації: «Кримінальні процесуальні 
рішення суду, прийняті за результатами підготовчого провадження», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.026 у Львівському 
державному університеті внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. 
Львів, _вул. Городоцька, 26; _вул. (097) 402-77-42). Науковий керівник: 
Кунтій Андрій Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент 
Пєший Олексій Валерійович, аспірант Науково-дослідного інституту 
публічного права, тема дисертації: «Форми і методи діяльності 
Міністерства розвитку громад та територій України», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.030 у Запорізькому 
національному університеті (м. Запоріжжя, _вул. Жуковського, 66; 
т. (061) 220-97-48). Науковий керівник: Дрозд О.Ю., доктор юридичних 
наук, професор, провідний науковий співробітник відділу організації 
наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності 
Національної академії внутрішніх справ 
Поліщук Назарій Ігорович, ад’юнкт кафедри кримінального права і 
кримінології факультету №1 Інституту з підготовки фахівців для 
підрозділів Національної поліції Львівського державного університету 
внутрішніх справ, тема дисертації: «Звільнення від покарання за 
хворобою у кримінальному праві України», (081 Право). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 35.725.037 у Львівському державному університеті 
внутрішніх справ (МВС України) (79007, м. Львів, _вул. Городоцька, 26; 
твул. (097) 402-77-42). Науковий керівник: Бурда Степан Ярославович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального 
права і кримінології факультету №1 Інституту з підготовки фахівців для 
підрозділів Національної поліції Львівського державного університету 
внутрішніх справ 
Прокоф’єв Микола Миколайович, ад’юнкт кафедри 
адміністративного права та адміністративного процесу факультету №3 
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 
Львівського державного університету внутрішніх справ, тема 
дисертації: «Адміністративно-правове регулювання державної служби 
в правоохоронних органах», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 35.725.038 у Львівському державному університеті внутрішніх справ 
(МВС України) (79007, м. Львів, _вул. Городоцька, 26; _твул. (097) 402-
77- 42). Науковий керівник: Йосифович Д. І., кандидат юридичних наук, 
доцент, заступник директора Інституту з підготовки фахівців для 
підрозділів Національної поліції Львівського державного університету 
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внутрішніх справ 
Ратнова Аліна Володимирівна, ад’юнкт Львівського державного 
університету внутрішніх справ, тема дисертації: «Кримінальні 
процесуальні та криміналістичні основи використання електронних 
документів у доказуванні», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.725.027 у Львівському державному університеті внутрішніх справ 
(МВС України) (79007, м. Львів, _вул. Городоцька, 26; _твул. (097) 402-
77-42). Науковий керівник: Хитра Андрій Ярославович кандидат 
юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу та 
криміналістики факультету №1 Інституту з підготовки фахівців для 
підрозділів Національної поліції Львівського державного університету 
внутрішніх справ 
Роллер Вікторія Миколаївна, старший науковий співробітник 
Військового інституту Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, тема дисертації: «Правові засади забезпечення 
кібероборони України», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ  
26.001.128 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, _вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
т. (044) 2393141). Науковий керівник: Пєтков С.В., доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри правового забезпечення 
військового факультету фінансів і права Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Рябченко Катерина Сергіївна, секретар судового засідання 
Шевченківського районного суду м. Києва, тема дисертації «Предмет 
доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх», (081 – 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.061 в Національній 
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Омельченко О.Є., 
кандидат юридичних наук, доцент, практикуючий адвокат 
Рябчинська Анастасія Олегівна, аспірантка ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», тема 
дисертації: «Право довірчої власності як спосіб забезпечення 
виконання зобов’язання в Україні», (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.006.038 в Державному вищому навчальному закладі 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (м. Київ, проспект Перемоги 54/1, _твул. (044) 455-60-30). 
Науковий керівник: Майданик Наталія Іванівна, кандидат юридичних 
наук, доцент, професор кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» 
Савицький Олег Антонович, суддя Шевченківського районного суду 
м. Києва, тема дисертації «Суддя Вищого антикорупційного суду як 
суб’єкт кримінальних процесуальних відносин», (081 – Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.062 в Національній академії 
внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, 
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(044) 246-94-91). Науковий керівник: Грига М.А., кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем 
протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ 
Савчук Єлизавета Юріївна, аспірантка Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Господарсько-
правове регулювання надання освітніх послуг», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.024 у Донецькому 
національному університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-
річчя, 21, т. (0432) 508937). Науковий керівник: Павлюченко Ю. М., 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського 
права Донецького національного університету імені Василя Стуса 
Семяніста Світлана Леонідівна, аспірант кафедри адміністративного 
права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної 
служби України, тема дисертації: «Захист права на доступ до публічної 
інформації в адміністративному судочинстві», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.893.001 в Університеті митної справи 
та фінансів (м. Дніпро, _вул. Володимира Вернадського, 2/4, _твул. 
(056) 745 55 96. Науковий керівник: Смокович Михайло Іванович, 
доктор юридичних наук, професор, голова Касаційного 
адміністративного суду у складі Верховного Суду України 
Сєдакова Вікторія Володимирівна, оперуповноважений відділу 
кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Головного 
управління Національної поліції в м. Києві, тема дисертації 
«Розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом», (081 – 
Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.056 в Національній 
академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, площа 
Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник:  Моргун Н.С., 
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри економічної 
безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх 
справ 
Синоверська Тетяна Іванівна, ад’юнкт денної форми навчання 
Національної академії внутрішніх справ, тема дисертації 
«Криміналістична методика розслідування жорстокого поводження з 
тваринами», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.057 в 
Національній академії внутрішніх справ, МВС України (03035, м. Київ, 
площа Солом’янська, 1, (044) 246-94-91). Науковий керівник: Чорноус 
Ю.М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх 
справ 
Сказко Олена Миколаївна, юрисконсульт в групі компаній 
«Imena/Mirohost» (ТОВ «Інтернет Інвест», ТОВ «Перша українська 
лізингова компанія», ТОВ «Ольшанський і партнери»), тема дисертації: 
«Правові засади вирішення доменних спорів в Україні», (081 Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.501.002 у Науково-дослідному 
інституті інформатики і права НАПрН України (м. Київ, _вул. 
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Саксаганського, 110-В; т.044) 234-94-56). Науковий керівник: Баранов 
О.А., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, керівник  
науково-дослідного центру цифрової трансформації і права Науково-
дослідного інституту інформатики і права 
Смородина Алла Євгенівна, адвокат Адвокатського об’єднання 
«Саєнко Харенко», тема дисертації «Ліцензійний договір у цивільному 
праві України» (081 − Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.236.011 в Інституті держави і права _ім. В. М. Корецького НАН 
України ( Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, (044) 278 58 32). Науковий 
керівник Венецька М.В., кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник, відділу проблем цивільного, трудового та 
підприємницького права Інституту держави і права _ел. В.М. 
Корецького 
Смотрич Дмитро Володимирович, заступник начальника управління-
начальник відділу забезпечення представництва в судах юридичного 
управління апарату Львівської обласної державної адміністрації, тема 
дисертації: «Процесуально-правові засади виконання судових рішень в 
адміністративних справах», (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.052.051 у Національному університеті «Львівська політехніка» 
(79000, м. Львів, _вул. С. Бандери, 12, кім. 207 головного корпусу,  
т. (032) 2582712). Науковий керівник: Решота В. В., доктор юридичних 
наук, доцент, професор кафедри адміністративного та фінансового 
права юридичного факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
Соколов Андрій Олексійович, аспірант кафедри адміністративного та 
митного права Університету митної справи та фінансів, тема дисертації: 
«Інститут медіації як альтернативний (позасудовий) метод вирішення 
податкових спорів», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.893.001 в Університеті митної справи та фінансів (м. Дніпро, вул. 
Володимира Вернадського, 2/4, твул. (056) 745 55 96. Науковий 
керівник: Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних 
наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної 
справи та фінансів 
Сорока Ігор Олександрович, аспірант кафедри міжнародного та 
європейського права Національного університету «Одеська юридична 
академія», тема дисертації: «Міжнародно-правовий статус осіб, що 
шукають притулку» (081 Право) Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.086.018 у Національному університеті «Одеська юридична 
академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23, т. (+380970445454). 
Науковий керівник: Аракелян М.Р., доктор юридичних наук, професор, 
перший проректор Національного університету «Одеська юридична 
академія» 
Стецюк Сергій Петрович, молодший науковий співробітник 
Військового інституту Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, тема дисертації: «Адміністративно-правові засади 
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реформування Міністерства оборони України в умовах 
євроатлантичної інтеграції», (081 Право). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.157 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
т. (044) 2393141). Науковий керівник: Шопіна І. М., доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри правового забезпечення 
військового факультету фінансів і права Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Стройко Ірина Анатоліївна, заступник Генерального директора з 
юридичних питань ТОВ «КВАРТАЛ 95», тема дисертації «Цивільно-
правова охорона суміжних прав організацій мовлення» (081 − Право). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.236.012 в Інституті держави і права  
ім. В. М. Корецького НАН України (01001, м. Київ-1, вул. 
Трьохсвятительська 4, (044) 278 58 32). Науковий керівник: Бошицький 
Юрій Ладиславович, кандидат юридичних наук, професор, ректор 
Київського університету права 
Сушко Олег Олександрович, аспірант Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Інститут 
контрасигнації: питання конституційно-правової теорії та практики», 
(081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.051.023 у Донецькому 
національному університеті імені Василя Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-
річчя, 21, т. (0432) 508937). Науковий керівник: Щебетун І. С., кандидат 
юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, 
міжнародного і кримінального права Донецького національного 
університету імені Василя Стуса 
Тарасюк Сергій Миколайович, аспірант Академії адвокатури України, 
тема дисертації «Кримінальний процесуальний механізм забезпечення 
конституційних прав особи при проведенні в її житлі чи іншому 
володінні слідчих (розшукових) дій», (081 – «Право»). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.086.032 в Національному університеті «Одеська 
юридична академія» (м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; _твул. 
+380502851816). Науковий керівник –  Гора Ірина Віталіївна, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу 
та криміналістики Академії адвокатури України 
Ткачик Андрій Богданович, заступник начальника слідчого 
управління – начальник відділу ГУНП у Львівській області, тема 
дисертації: «Таємниця спілкування та її обмеження у кримінальному 
провадженні» (081 Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.725.039 у 
Львівському державному університеті внутрішніх справ (МВС України) 
(79007, м. Львів, _вул. Городоцька, 26; _твул. (097) 402-77-42). 
Науковий керівник: Луцик Василь Васильович, кандидат юридичних 
наук, доцент 
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Токмілова Любов Миколаївна, суддя Одеського окружного 
адміністративного суду, тема дисертації «Гарантії забезпечення 
процесуальних прав учасників адміністративного судочинства в 
Україні», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.029 в 
Національному університеті «Одеська юридична академія», (65000, м. 
Одеса, Фонтанська дорога, 23 (048) 719-87-63). Науковий керівник: 
Біла-Тіунова Л.Р., доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри адміністративного і фінансового права Національного 
університету «Одеська юридична академія» 
Цицик Ольга Ігорівна, юрист ТЗОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп», тема 
дисертації: «Громада в умовах транзитивного суспільства: 
філософсько-правова рефлексія» (081 Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.725.040 у Львівському державному університеті внутрішніх 
справ (МВС України) (79007, м. Львів, _вул. Городоцька, 26; твул. (097) 
402-77-42). Науковий керівник: Балинська Ольга Михайлівна, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри теорії конституційного 
та приватного права факультету №1 Інституту з підготовки фахівців 
для підрозділів Національної поліції Львівського державного 
університету внутрішніх справ 
Щербяк Юлія Василівна, голова адвокатського об’єднання «Дірект», 
тема дисертації «Правові форми переходу права власності на земельні 
ділянки громадянам України», (081 – Право). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.086.024 в Національному університеті «Одеська юридична 
академія», (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23; твул. (067) 484-15-
70). Науковий керівник: Андрейцев В.І., доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри цивільного, господарського і 
екологічного права НТУ «Дніпровська політехніка» 
Янковець Інна Володимирівна, фізична особа-підприємець, тема 
дисертації: «Дискримінація та інституційний механізм її подолання в 
Україні», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.019 в 
Національному університеті «Одеська юридична академія», (65000, м. 
Одеса, _вул. Академічна, 2 (048) 719-88-15) Науковий керівник: 
Афанасьєва М.В., доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри конституційного права Національного університету «Одеська 
юридична академія») 
Ярмоленко Оксана Володимирівна, Заступник директора 
департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності – начальник 
управління авторського права та суміжних прав Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України, тема дисертації: 
«Інформаційне забезпечення виборів: українська практика та 
європейський досвід», (081 – Право). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.086.020 в Національному університеті «Одеська юридична 
академія», (65000, м. Одеса, _вул. Академічна, 2 (048) 719-88-15) 
Науковий керівник: Афанасьєва М.В., доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри конституційного права Національного 
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університету «Одеська юридична академія») 
 

09 Біологія 
Бойко Марина Олексіївна, аспірантка Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, тема 
дисертації: «Адаптація студентів закладів вищої освіти Подільського 
регіону з різною руховою активністю до фізичної та розумової 
діяльності», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.829.012, 
Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. 
Київ, вул. Фізкультури,1, 03150, (044)289-40-92). Науковий керівник – 
Фурман Юрій Миколайович, доктор біологічних наук, професор, 
професор кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і 
фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 
Гапон Ганна Олександрівна, молодший науковий співробітник відділу 
Кріобіології системи репродукції Інституту проблем кріобіології і 
кріомедицини, тема дисертації: «Структурно-функціональний стан 
поодиноких сперміїв людини після кріоконсервування», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.001 в Інституті проблем 
кріобіології і кріомедицини НАН України (м. Харків, _вул. 
Переяславська, 23, _вул. (057) 373-41-43). Науковий керівник: 
Петрушко М.П., завідувачка відділу Кріобіології системи репродукції 
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини, доктор біологічних наук, 
старший науковий співробітник 
Джуряк Валентина Степанівна, асистент кафедри мікробіології та 
вірусології Буковинського державного медичного університету  МОЗ 
України, тема дисертації: «Механізми розвитку хронічної хвороби нирок 
за артеріальної гіпертензії з урахуванням предикторів їх 
несприятливого перебігу», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 58.601.022 у Тернопільському національному медичному 
університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, 
майдан Волі, 1; т. (0352)52-72-69). Науковий керівник: Сидорчук Л.П., 
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної 
медицини Буковинського державного медичного університету 
Дудецька Галина Вадимівна, виконуючий обов’язки молодшого 
наукового співробітника відділу Кріоендокринології Інституту проблем 
кріобіології і кріомедицини. Тема дисертації: «Вплив факторів 
кріоконсервування на зонально диференційовані популяції адреноцитів 
тварин», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.002 в 
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (м. Харків, 
вул. Переяславська, 23, т. (057) 373-41-43). Науковий керівник: 
Бондаренко Т.П., головний науковий співробітник відділу 
Кріоендокринології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини, 
доктор біологічних наук, професор 
Качур Оксана Ігорівна, асистент кафедри загальної хімії 
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Тернопільського національного медичного університету імені 
І.Я. Горбачевського МОЗ України, тема дисертації: «Біохімічні маркери 
окиснювального стресу та запалення в умовах індукованого онкогенезу 
після застосування цитостатиків на тлі ентеросорбції», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.023 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; т. (0352)52-72-69). Науковий 
керівник: Фіра Л.С., доктор біологічних наук, професор, завідувач 
кафедри фармації факультету післядипломної освіти Тернопільського 
національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 
Кравчук Лариса Вікторівна, асистент кафедри садово-паркового та 
лісового господарства Сумського національного аграрного 
університету, тема дисертації: «Комплексний популяційний аналіз видів 
лікарських рослин фітоценозів Шосткинського геоботанічного району» 
(091 Біологія). Спеціалізована вчена рада 55.859.009 в Сумському 
національному аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 
160, т. (0542) 70-10-68). Науковий керівник: Скляр Вікторія Григорівна, 
доктор біологічних наук, професор кафедри екології та ботаніки 
Сумського національного аграрного університету 
Чабаненко Олена Олексіївна, молодший науковий співробітник 
відділу Кріофізіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини, м. 
Харків. Тема дисертації: «Реакція еритроцитів ссавців на 
постгіпертонічний шок і видалення кріопротектору після 
заморожування», (091 Біологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.242.003 в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН 
України (м. Харків, вул. Переяславська, 23, т. (057) 373-41-43). 
Науковий керівник: Шпакова Н.М., провідний науковий співробітник 
відділу Кріоцитології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини, 
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник 
Шпенков Олексій Олександрович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Нейрофізіологічні механізми засвоєння звукових ритмів у 
професійних музикантів та не музикантів», (091 Біологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.077 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601, т. (044) 2393141). Науковий керівник: Зима І. Г., доктор 
біологічних наук, старший науковий співробітник кафедри фізіології 
людини та тварин ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
 

10 Природничі науки 
Бондарєв Дмитро Леонідович, науковий співробітник природного 
заповідника «Дніпровсько-Орільський», тема дисертації: «Екологічні 
детермінанти фенології нересту риб водойм природного заповідника 
«Дніпровсько-Орільський», (101 Екологія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.051.006 у Дніпровському національному університеті імені Олеся 
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Гончара (м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, т. (056) 374-98-01). Науковий 
керівник: Кунах Ольга Миколаївна, доктор біологічних наук, доцент, 
професор кафедри зоології та екології Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара 
Гордєєва Ірина Олександрівна, аспірантка Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, тема дисертації: «Реактивність N-
оксильних радикалів у реакціях відриву H-атома від молекул 
бензилових спиртів», (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 11.051.019 у Донецькому національному університеті імені Василя 
Стуса, (м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, т. (0432) 508937). Науковий 
керівник: Шендрик О. М., доктор хімічних наук, професор, декан 
факультету хімії, біології і біотехнологій Донецького національного 
університету імені Василя Стуса 
Клачко Олена Ростиславівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Термодинамічні властивості естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-
тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти та їх розчинів в органічних 
розчинниках» (102 Хімія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.062 в 
Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. 
Степана Бандери, 12, ☎ (032) 258-27-12). Науковий керівник: Сергеєв 
В. В., професор, доктор хімічних наук, професор кафедри фізичної, 
аналітичної та загальної хімії Національного університету «Львівська 
політехніка» 
Козак Олексій Олександрович, асистент кафедри оптики, фізичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Фотоелектричні властивості 
багатошарових гетероструктур на основі сполук InGaAs», (104 – фізика 
та астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.137 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. 
Володимирська, 64/13, 01601, т. (044) 2393141). Науковий керівник:  
Кондратенко Сергій Вікторович, доктор фізико-математичних наук, 
професор кафедри оптики фізичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Мазур Тетяна Михайлівна, асистент кафедри загальної та прикладної 
фізики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 
газу, тема дисертації: «Дефектна підсистема, оптичні та електричні 
властивості бездомішкових і легованих плівок кадмій телуриду», (104 
Фізика та астрономія). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.051.017 у 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, т. (0342) 53-15-
74). Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, професор 
Прокопів Володимир Васильович, ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 
Радіонов Микита Павлович, інженер Комплексу 
«Харківводопостачання» Комунального підприємства 
«Харквводоканал», тема дисертації: «Нітрифікація як екологічний 
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чинник взаємовпливу водних об’єктів та пов’язаних з ними споруд 
водокористування», (101 Екологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.052.057 в Національному університеті «Львівська політехніка» ( м. 
Львів, вул. С. Бандери, 12, т. (032) 258-27-12). Науковий керівник: 
Юрченко В.О., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського 
національного університету будівництва та архітектури 
Цитлішвілі Катерина Олександрівна, науковий співробітник 
Лабораторії міських і виробничих стічних вод 1.6 Науково-дослідної 
установи «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», тема дисертації: «Екологія іммобілізованого 
азоттрансформуючого мікробіоценозу в системах очистки стічних вод», 
(101 Екологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.056 в 
Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. 
Бандери, 12, т. (032) 258-27-12). Науковий керівник: Юрченко В.О., 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки 
життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного 
університету будівництва та архітектури 
 

11 Математика та статистика 
Кравченко Анна Олександрівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Групи автоморфізмів графів Кронрода-Ріба функцій Морса 
на орієнтовних компактних поверхнях», (111 Математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.144 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601, т. (044) 2393141). Науковий керівник: Максименко С. І., , 
доктоp фiзико-математичних наук, старший науковий співробітник, 
завідувач лабораторії топології у складі відділу алгебри і топології 
Інституту математики 
Петрова Ірина Леонідівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Інтерполяційні оцінки комонотонного наближення», (111-Математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.138 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601, т. (044) 2393141). Науковий керівник: Шевчук І. О., доктор 
фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри 
математичного аналізу механіко-математичного факультету  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Ратушняк Софія Петрівна, аспірантка Інституту математики, тема 
дисертації: «Фрактальні функції і розподіли їх значень», (111 
Математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.206.003 в Інституті 
математики НАН України (01024, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, т. 
(044)234-51-50). Науковий керівник: Працьовитий Микола Вікторович, 
доктор фізико-математичних наук, професор, в.о. завідувача  відділу 
динамічних систем та фрактального аналізу Інституту математики  
Сапужак Ярослав Ігорович, аспірант Фізико-механічного інституту ім. 
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Г.В. Карпенка, тема дисертації: «Моделі та розрахункові методи 
оцінювання впливу наводнювання металу на довговічність елементів 
енергетичного обладнання», (113 Прикладна математика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.226.001 у Фізико-механічному 
інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів, вул. Наукова, 5, т. 
+38(097)2355685). Науковий керівник: Гембара О. В., доктор технічних 
наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник  
Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка 
Стовба Віктор Олександрович, молодший науковий співробітник 
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова, тема дисертації: 
«Субградієнтний метод з кроком Поляка у перетвореному просторі», 
(113 Прикладна математика). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.194.001  Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України  (м. 
Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, 03187, т. (044) 526 20 08). 
Науковий керівник: Стецюк П.І., доктор фізико-математичних наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу методів негладкої 
оптимізації Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова 
 

12 Інформаційні технології 
Верьовкін Гліб Костянтинович, аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації: «Асимптотика 
випадкових процесів з імміграцією», (124 Системний аналіз). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.154 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 
64/13, 01601, т. (044) 2393141). Науковий керівник: Маринич О.В., 
доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри 
дослідження операцій факультету комп’ютерних наук та кібернетики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Граф Марина Сергіївна, аспірантка Національного авіаційного 
університету, тема дисертації: «Моделі та інформаційні технології 
обробки інформації в безпілотних повітряних суднах», (122 Комп’ютерні 
науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.062.004 в Національному 
авіаційному університеті (м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, т. (044) 
406-79-01). Науковий керівник: Квасніков В.П., доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних 
систем та технологій Національного авіаційного університету 
Коса Вікторія Вікторівна, аспірантка Запорізького національного 
університету, тема дисертації: «Метод експериментального 
дослідження термінологічного насичення в колекціях документів для 
здобуття знань», (122 Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 17.051.026 у Запорізькому національному університеті 
(м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, т. (061) 7644546). Науковий 
керівник: Єрмолаєв В.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
доцент кафедри комп’ютерних наук Запорізького національного 
університету 
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Красовська Катерина Костянтинівна, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Мультиагентний підхід при дослідженні загроз 
інформаційної безпеки та оцінці очікуваних збитків банку», (124 
Системний аналіз). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.001.143 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (м. Київ, 
вул. Володимирська, 64/13, 01601, т. (044) 2393141). Науковий 
керівник: Заславський Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри математичної інформатики факультету 
комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Критська Яна Олександрівна, старший викладач кафедри 
комп’ютерних наук та інженерії Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля, тема дисертації «Інформаційна 
технологія розробки та впровадження системи моніторингу 
поверхневих вод на основі Інтернету речей», 122 «Комп’ютерні науки». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 29.051.009 у Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (93406, Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59А;  т. ((050) 949-49-77). 
Науковий керівник: Скарга-Бандурова Інна Сергіївна, доктор технічних 
наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інженерії 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 
Луценко Світлана Юріївна, аспірантка кафедри стратегічного 
управління  Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», тема дисертації: «Моделі та методи 
формування підходу до управління проєктами у сфері інформаційних 
технологій», (122 – Комп’ютерні науки). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.050.055 в Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, т. (057) 707-66-
56). Науковий керівник: Кононенко І.В., доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри стратегічного управління Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
Сабодашко Дмитро Володимирович, аспірант кафедри захисту 
інформації інституту комп'ютерних технологій, автоматики та 
метрології Національного університету "Львівська політехніка", тема 
дисертації: "Вдосконалення методів і засобів біометричної 
автентифікації на основі електрокардіограми", (125 "Кібербезпека"). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.053 у Національному 
університеті "Львівська політехніка" (м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
т. 032 258-21-11). Науковий керівник: Хома В. В., доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри захисту інформації Національного 
університету "Львівська політехніка" 
Салієва Ольга Володимирівна, інженер 1-ї категорії Центру 
інформаційних технологій та захисту інформації Вінницького 
національного технічного університету, тема дисертації: "Моделі та 
засоби оцінювання рівня захищеності систем захисту інформації на 
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основі когнітивного моделювання", (125 "Кібербезпека"). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.054 у Національному 
університеті "Львівська політехніка" (м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
т. 032 258-21-11). Науковий керівник: Яремчук Ю. Є., доктор технічних 
наук, професор, професор кафедри менеджменту та безпеки 
інформаційних систем Вінницького національного технічного 
університету 
Самойленко Максим Юрійович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Створення освітніх пристроїв інтернету речей», (121 
Інженерія програмного забезпечення). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.152 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
т. (044) 2393141). Науковий керівник: Провотар О.І., доктор фізико -
математичних наук, професор, професор і завідувач кафедри 
інтелектуальних програмних систем факультету комп’ютерних наук та 
кібернетики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
  

13 Механічна інженерія 
Бутурля Євген Андрійович, аспірант Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова, тема дисертації: 
«Розробка припою і технології паяння жароміцних нікелевих сплавів 
лопаток суднових газових турбін нового покоління»,  
(13 – Механічна інженерія; 132 – Матеріалознавство). Разова 
спеціалізована вчена рада ДФ 38.060.002 в Національному 
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв,  
пр. Героїв України 9, т. (0512) 42-42-80). Наукові керівники:  
Квасницький В. Ф., доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри зварювального виробництва Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова; Матвієнко М. В., кандидат 
технічних наук, доцент,  доцент Херсонської філії Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова 
Грекова Марина Вікторівна, аспірантка Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, тема дисертації: «Структура і 
властивості модифікованих жароміцних нікелевих сплавів для деталей 
ракетних і реактивних двигунів», (132 Матеріалознавство). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.009 в Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара,  
(м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, т. (067) 633-86-83). Науковий керівник: 
Калініна Н.Є., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
технології виробництва фізико-технічного факультету Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара 
Курляк Антон Валерійович, аспірант кафедри будівництва, геотехніки 
і геомеханіки, Національний технічний університет "Дніпровська 
політехніка", тема дисертації: « Обґрунтування рецептури та 
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визначення характеристик дослідних зразків патронованих запобіжних 
емульсійних вибухових речовин IV класу », (131 Прикладна механіка ). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.080.004 у Національному технічному 
університеті «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро, просп. 
Д. Яворницького, 19,  т. (056) 746-22-00). Науковий керівник: Соболєв 
В.В., доктор технічних наук, професор кафедри будівництва, геотехніки 
і геомеханіки Національного технічного університету України 
«Дніпровська політехніка» 
Олексишен Віталій Олександрович,  асистент кафедри  
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тема дисертації: 
«Вдосконалення обладнання для одержання полімерних виробів 
методом просторового друку»,           (133 Галузеве машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.026 в Національному технічному 
університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (м. Київ, проспект Перемоги, 37, т. (044) 204-82-62). 
Науковий керівник: Колосов О. Є., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного 
машинобудування Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Прокопенко Денис Петрович, аспірант кафедри технічної механіки 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 
тема дисертації: «Аналіз і синтез механізмів з фрагментами 
кінематичного ланцюга, які замкнені рухомими ланками»,  
(131 – Прикладна механіка ). Спеціалізована вчена рада ДФ 20.052.011 
в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і 
газу (м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15,  095) 137-37-53). 
Науковий керівник: Воробйов М.С., доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри технічної механіки Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу 
Роменська Ольга Петрівна, аспірантка Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, тема дисертації: «Вуглепластики 
для тонкостінних конструкцій ракетно-космічної техніки», (132 
Матеріалознавство). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.051.009 в 
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара,  
(м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, т. (067) 633-86-83). Науковий керівник: 
Манько Т.А., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
технології виробництва фізико-технічного факультету Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара 
Саржанов Богдан Олександрович, асистент кафедри експлуатації 
техніки, Сумський національний аграрний університет тема дисертації: 
«Розробка екологічно безпечних методів відновлення шнеків машин 
технологічного циклу утилізації гною», (133 –  Галузеве 
машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.011 в 
Сумському національному аграрному університеті, (м. Суми, 
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вул. Г. Кондратьєва, 160, т. (0542) 70-10-68). Науковий керівник: 
Тарельник В’ячеслав Борисович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри технічного сервісу, Сумський національний 
аграрний університет 
Сіренко Юлія Володимирівна, старший викладач кафедри 
енергетики та електротехнічних систем, Сумський національний 
аграрний університет тема дисертації: «Дослідження та обґрунтування 
ефективних прийомів використання польових агрегатів», (133 –  
Галузеве машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 
55.859.010 в Сумському національному аграрному університеті, 
(м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, тел. (0542) 70-10-68). Науковий 
керівник: Довжик Михайло Якович, кандидат технічних наук, доцент, 
декан інженерно-технологічного факультету, Сумський національний 
аграрний університет 
Тарган Дмитро Валентинович, аспірант Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», тема дисертації: «Підвищення якості мітчиків із 
швидкорізальної сталі магнітно-абразивним методом», (133 Галузеве 
машинобудування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.042 в 
Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, проспект 
Перемоги, 37, т. (044) 204-82-62). Науковий керівник: Майборода В.С., 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструювання 
машин Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

14 Електрична інженерія 
Воробйов Богдан Віталійович, асистент кафедри автоматизованих 
електромеханічних систем Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: «Дослідження 
асинхронного електропривода електромобіля у режимах рекуперації та 
буксування», (141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.052 у 
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, т. (057) 707-66-56). Науковий 
керівник: Пшеничников Д.О., кандидат технічних наук, доцент кафедри 
автоматизованих електромеханічних систем Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 
Кривоніс Олександр Михайлович, аспірант Вінницького 
національного технічного університету, тема дисертації: «Синтез 
систем оптимального керування електроприводами зі змінними 
параметрами і пружними зв’язками», (141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 
05.052.005 в Вінницькому національному технічному університеті (м. 
Вінниця, Хмельницьке шосе, 95; т. (0432) 56-08-48). Науковий керівник: 
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Мокін Б. І., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на 
транспорті Вінницького національного технічного університету 
Литвиненко Світлана Анатоліївна, аспірант Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», тема 
дисертації: «Визначення умов виникнення високовольтних розрядів у 
системах складних просторових конфігурацій», (141 – 
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.051 в Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, т. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Резинкіна М.М., 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Теоретичні 
основи електротехніки» Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
Овчинніков Дмитро Володимирович, аспірант Національного 
транспортного університету, тема дисертації: «Поліпшення показників 
сучасних бензинових двигунів раціональним використанням добавки 
біоетанолу до бензину», (142 Енергетичне машинобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.059.003 в Національному 
транспортному університеті (м. Київ, вул. М.  Омеляновича-Павленка, 
1; т. (044) 280-08-13). Науковий керівник: Гутаревич Ю. Ф., доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри двигунів і теплотехніки 
Національного транспортного університету 
Сакун Євгеній Владиславович, асистент кафедри автоматизованих 
електромеханічних систем Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: «Електропривод 
електромобіля з двоступеневою коробкою передач», (141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.053 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, т. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Клепіков В.Б., 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих 
електромеханічних систем Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут». 
Юрко Володимир Володимирович, аспірант Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», тема 
дисертації: «Удосконалення рекуперативного повітронагрівача 
(теплоутилізатора) для розширення області застосування за умови 
запиленого гріючого теплоносія», (144 Теплоенергетика). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.054 в Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2; т. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Ганжа А. М., 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки та 
енергоефективних технологій Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
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15 Автоматизація та приладобудування 

Кондратьєва Інна Юріївна, аспірант Херсонського національного 
технічного університету, тема дисертації: «Оптимізація процесів 
керування функціональною діагностикою технологічного обладнання», 
(151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 67.052.009 в Херсонському 
національному технічному університеті (м. Херсон, Бериславське шосе, 
24, Т. +38(0552)-32-69-16). Науковий керівник: Рудакова Ганна 
Володимирівна, д.т.н., професор, професор кафедри автоматизації, 
робототехніки і мехатроніки Херсонського національного технічного 
університету 
Іванов Артем Анатолійович, старший викладач кафедри експлуатації 
суднового електрообладнання та засобів автоматики Херсонської 
державної морської академії, тема дисертації: «Автоматизована 
система моніторингу і керування електроенергетичною системою 
судна», (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 67.052.006 в Херсонському 
національному технічному університеті (м. Херсон, Бериславське шосе, 
24, Т. +38(0552)-32-69-16). Науковий керівник: Рожков С.О., д.т.н., 
професор, професор кафедри експлуатації суднового 
електрообладнання  та засобів автоматики Херсонської державної 
морської академії 
 

16 Хімічна та біоінженерія 
Бужилов Микола Георгійович, діловод студентського житлового 
комплексу Одеської національної академії харчових технологій, тема 
дисертації: «Розробка технології зернових біопродуктів», (162 – 
Біотехнології та біоінженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
41.088.012 в Одеській національній академії харчових технологій, (м. 
Одеса, вул. Канатна, 112, т. (048) 712-41-40). Науковий керівник: 
Капрельянц Л.В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
біохімії мікробіології та фізіології харчування Одеської національної 
академії харчових технологій 
Бутенко Оксана Олександрівна, аспірант кафедри електрохімічної 
енергетики та хімії, Київський національний університет технологій та 
дизайну, тема дисертації: «Технології одержання композиційних 
покриттів для захисту від електромагнітного випромінювання на водній 
та безводній основі» (161 Хімічні технології та інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.102.016 в Київському національному 
університеті технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-
Данченка,2, т. (044) 256-29-53). Науковий керівник: Барсуков  В.З., 
доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедрою електрохімічної 
енергетики та хімії Київського національного університету технологій та 
дизайну 
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Гамова Ольга Олександрівна, молодший науковий співробітник 
кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», тема дисертації: «Вогнетривкий цемент на основі композицій 
системи ВаО-СоО-Al2O3», (161 – Хімічні технології та інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.043 в Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, т. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Шабанова Г. М., 
доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології 
кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 
Дев’ятова Наталя Борисівна, викладач кафедри хімії та бойових 
токсичних хімічних речовин факультету радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту та екологічної безпеки Військового інституту 
танкових військ Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», тема дисертації: «Ресурсоощадна технологія 
тампонажних цементів», (161 – Хімічні технології та інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.048 в Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, т. (057) 707-66-56). Науковий керівник: Корогодська А.М., 
доктор технічних наук, доцент кафедри загальної та неорганічної хімії 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» 
Кусаков Сергій Костянтинович, начальник навчального курсу, 
приватний підприємець, тема дисертації: «Дослідження теплових і 
масообмінних процесів при утилізації тепла викидних газів 
промисловості в пластинчатих теплообмінних апаратах», (161 – Хімічні 
технології та біоінженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.046 у 
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 
інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, т. (057) 707-66-56). Науковий 
керівник:  Капустенко П.О., кандидат технічних наук, професор 
кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
Левадна Світлана Вікторівна, молодший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії факультету радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту та екологічної безпеки Військового інституту 
танкових військ Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут», тема дисертації: «Кобальтвмісний 
глиноземистий цемент на основі відходів хімічної промисловості», (161 
– Хімічні технології та інженерія). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 64.050.047 в Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, т. (057) 707-66-
56). Науковий керівник: Корогодська А.М., доктор технічних наук, 
доцент кафедри загальної та неорганічної хімії Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
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Мацегора Олександр Іванович, приватний підприємець, тема 
дисертації: «Дослідження локальних особливостей впливу забруднень 
теплопередаючої поверхні на теплопередачу в пластинчатих 
теплообмінниках», (161 – Хімічні технології та біоінженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.045 у Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, т. (057) 707-66-56). Наукові керівники: Товажнянський 
Л.Л., почесний ректор Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор; 
Арсеньєва О.П., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Харківського 
національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова 
Османова Марина Павлівна, аспірант кафедри технічної електрохімії 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут», тема дисертації «Електрохімічне одержання вольфраму з 
вторинної сировини», (161 – хімічні технології та інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.044 в Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. 
Кирпичова, 2, т. (057) 707-66-56). Науковий керівник Тульський Г.Г., 
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічної 
електрохімії Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» 
Фокіна Анастасія Володимирівна, інженер-технолог ТОВ 
«Комплексний Агросервіс», тема дисертації: «Біотехнологія 
мікроклонального розмноження Origanum vulgare L. та  Paulownia 
elongata S.Y.Hu × P.fortunei (Seem.) Hemsl.», (162 Біотехнології та 
біоінженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.078.007 в Державному 
вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-
технологічний університет» (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8; т. (067) 599-
38-78). Науковий керівник: Сатарова Тетяна Миколаївна, доктор 
біологічних наук, професор, професор кафедри біотехнології ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний університет» 
Челтонов Максим Михайлович, керівник групи по перспективним 
технологіям енергетичних матеріалів та виробів Державного 
підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський 
хімічний завод», тема дисертації: «Одержання амоній і калій 
перхлоратів та октогену переробкою енергоконденсованих систем із 
закінченим терміном зберігання», (161 Хімічні технології та інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 08.078.006 в Державному вищому 
навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний 
університет» (м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8; т. (067) 599-38-78). 
Науковий керівник: Коваленко І.Л., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний університет» 
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17 Електроніка та телекомунікації 
Бешлей Галина Володимирівна, аспірант кафедри телекомунікацій 
Національного університету «Львівська політехніка», тема дисертації: 
«Моделі та метод оптимального розподілу мережних ресурсів в 
програмно-конфігурованих гетерогенних мережах мобільного зв'язку», 
(172 Телекомунікації та радіотехніка). Спеціалізована вчена рада 
ДФ.35.052.049 у Національному університеті «Львівська політехніка» 
(м. Львів, вул. С. Бандери, 12, т. 032 258-27-12). Науковий керівник: 
Климаш М.М., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
телекомунікацій Навчально-наукового інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету 
«Львівська політехніка» 
 

18 Виробництво та технології 
Гаврюшенко Катерина Олександрівна, аспірант кафедри технології 
жирів та продуктів бродіння Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: «Нові 
модифіковані жири для кондитерських виробів. Технологія, 
властивості, використання», (181 – Харчові технології). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 64.050.049 в Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, т. 
(057) 707-66-56). Науковий керівник: Гладкий Ф.Ф., доктор технічних 
наук, професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» 
Гармаш Дмитро Вікторович, технолог ТОВ Фудмережа, тема 
дисертації «Удосконалення технології «Sous Vide» для м'ясомістких 
продуктів з використанням цільової ферментації», (181 Харчові 
технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.005 в Національному 
університеті харчових технологій (м. Київ, вул. Володимирська, (044) 
289-57-00). Науковий керівник: Пасічний В. М., доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів 
Національного університету харчових технологій 
Касьяненко Любов Миколаївна, аспірантка кафедри технології жирів 
та продуктів бродіння Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», тема дисертації: «Технологія 
одержання мастильних олив із рослинних олій», (181 – Харчові 
технології).Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.050 в Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (м. 
Харків, вул. Кирпичова, 2, т. (057) 707-66-56).Науковий керівник: 
Демидов І.М., доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
технології жирів та продуктів бродіння Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» 
Колесник Тетяна Олександрівна, аспірант кафедри біотехнології, 
шкіри та хутра, Київський національний університет технологій та 
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дизайну, тема дисертації: «Розробка технології виробництва шкіряного 
пергаменту» (182 Технології легкої промисловості). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.102.019 в Київському національному університеті 
технологій та дизайну (м. Київ, вул. Немировича-Данченка,2, т. (044) 
256-29-53). Науковий керівник: Андреєва О. А., доктор технічних наук, 
професор, професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського 
національного університету технологій та дизайну 
Кошель Олена Юріївна, старший викладач кафедри технології 
харчування, Сумський національний аграрний університет, тема 
дисертації: «Технологія термостабільних, молоковмісних начинок з 
використанням желатину», (181 Харчові технології). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 55.859.007 в Сумському національному аграрному 
університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, т. (0542) 70-10-68). 
Науковий керівник: Перцевой Федір Всеволодович, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри технології харчування, Сумський 
національний аграрний університет 
Матківський Сергій Васильович, аспірант кафедри видобування 
нафти і газу Івано-Франківського національного технічного університету 
нафти і газу, тема дисертації: «Удосконалення технологій розробки 
родовищ природних газів за водонапірного режиму»,  
(185 – Нафтогазова інженерія та технології). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 20.052.012 в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу (м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, 
т. т.095) 137-37-53). Науковий керівник: Кондрат О.Р., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри видобування нафти і газу Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу 
Новосельцева Вікторія Вікторівна, асистент кафедри біоінженерії і 
води, Одеська національна академія харчових технологій, тема 
дисертації: «Розробка технології очищення води з використанням в 
якості фільтруючих матеріалів вторинної сировини харчових 
підприємств», (181 Харчові технології). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 41.088.008 в Одеській національній академії харчових технологій 
(м. Одеса, вул. Канатна, 112, т. (048) 712-41-09). Науковий керівник: 
Коваленко О. О., доктор технічних наук, професор, завідувачка 
кафедри біоінженерії і води Одеської національної академії харчових 
технологій 
Розбицька Тетяна Вікторівна, асистент кафедри стандартизації та 
сертифікації сільськогосподарської продукції Національного 
університету біоресурсів і природо-користування України Міністерства 
освіти і науки України, тема дисертації: «Розроблення і впровадження 
інтегрованої системи управління технологічними процесами для 
забезпечення ресурсозбереження та безпечності молочних продуктів» 
(181 Харчові технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.015 в 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(м. Київ, вул. Героїв Oборони, 15,  044 527 82 28. Науковий керівник: 
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Сухенко В. Ю., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
Скляр Вікторія Юріївна, асистент Одеської національної академії 
харчових технологій, тема дисертації: «Удосконалення технології 
ферментативної переробки відходів олійно-жирового виробництва», 
(183 – Технології захисту навколишнього середовища). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.088.010 в Одеській національній академії харчових 
технологій, (м. Одеса, вул. Канатна, 112, т. (048) 712-41-40). Науковий 
керівник: Крусір Г.В., доктор технічних наук, професор, завідувачка 
кафедри екології та природоохоронних технологій Одеської 
національної академії харчових технологій 
Соколова Валерія Ігорівна, аспірант Одеської національної академії 
харчових технологій, тема дисертації: «Удосконалення технологій 
переробки та утилізації пакувальних матеріалів харчових продуктів», 
(183 – Технології захисту навколишнього середовища). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 41.088.011 в Одеській національній академії харчових 
технологій, (м. Одеса, вул. Канатна, 112, т. (048) 712-41-40). Науковий 
керівник: Крусір Г.В., доктор технічних наук, професор, завідувачка 
кафедри екології та природоохоронних технологій Одеської 
національної академії харчових технологій 
Статєва Марина Станіславівна, асистент Одеської національної 
академії харчових технологій, тема дисертації: «Формування 
споживних властивостей каш миттєвого приготування для   
військовослужбовців», (181 Харчові технології). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 41.088.009 в Одеській національній академії харчових 
технологій, (м. Одеса, вул. Канатна, 112, т. (048) 712-41-40). Науковий 
керівник: Мардар М.Р., доктор технічних наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Одеської 
національної академії харчових технологій 
Шведюк Дмитро Анатолійович, інженер-технолог ТОВ Інтерстарч 
Україна, тема дисертації «Удосконалення технології м'ясомістких 
продуктів подовженого терміну зберігання із використанням цільової 
ферментації», (181 Харчові технології). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.058.006 в Національному університеті харчових технологій (м. Київ, 
вул. Володимирська, (044) 289-57-00). Науковий керівник: Пасічний В. 
М., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології 
м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових 
технологій 
Шукюров Азер Меджід оглу, заступник голови правління публічної 
юридичної особи "Державне агентство по використанню запасів 
мінеральних ресурсів" Азербайджанська Республіка, тема дисертації: 
«Удосконалення технологічних параметрів масового вибуху в умовах 
розробки родовищ на гірських схилах», (184 Гірництво). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.002.037 в Національному технічному університеті 
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України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
(м. Київ, проспект Перемоги, 37, т. (044) 204-82-62). Науковий керівник: 
Кравець Віктор Георгійович, доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри геоінженерії Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

19 Архітектура та будівництво 
Гоголь Марко Миронович, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Фотокаталітичні 
композиційні в'яжучі та наномодифіковані оздоблювальні розчини на їх 
основі», (192 Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 35.052.058 у Національному університеті «Львівська 
політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, т. (032) 258-27-12). 
Науковий керівник: Саницький М.А., доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри будівельного виробництва Національного 
університету «Львівська політехніка» 
Івашко Олександр Дмитрович, асистент кафедри образотворчого 
мистецтва і архітектурної графіки, факультету архітектури, Київського 
національного університету будівництва і архітектури, тема дисертації: 
«Принципи і методи архітектурно-планувальної організації арт-
кластерів», (191 Архітектура та містобудування). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 26.056.014 в Київському національному університеті 
будівництва і архітектури (03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 
31, (044) 241-55-09). Науковий керівник: Дьомін Микола Мефодійович, 
доктор архітектури, професор Київського національного університету 
будівництва і архітектури 
Камінський Андрій Тарасович, менеджер Приватного підприємства 
«Терміт», тема дисертації: «Ремонтні суміші з підвищеними 
експлуатаційними властивостями на основі лужного 
портландцементу», (192 Будівництво та цивільна інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.045 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 
12, т. (032) 258-27-12). Науковий керівник: Кропивницька Т.П., доктор 
технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельного виробництва 
Національного університету «Львівська політехніка» 
Красильников Олег Володимирович, тимчасово безробітній, тема 
дисертації: "Принципи розвитку архітектурної типології медичних 
закладів в університетах України", (191 Архітектура та містобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ35.052.061 в Національному університеті 
"Львівська політехніка" (м.Львів, вул. С.Бандери 12, т. (032)2582712). 
Науковий керівник: Проскуряков В.І., завідувач кафедри дизайну 
архітектурного середовища, доктор архітектури, професор, професор 
кафедри Національного університету "Львівська політехніка" 
Лемеш Максим Вікторович, аспірант кафедри «Гідравліка та 
водопостачання» Дніпровського національного університету 
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залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, тема дисертації: 
«Удосконалення методів розрахунку споруд біологічної очистки», (192 
Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.820.005 в Дніпровському національному університеті залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2; т. 
(056) 373-15-63). Науковий керівник:  Біляєв М.М., доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри гідравліки та водопостачання  
Дніпровського національного університету залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 
Мисак Ігор Васильович, асистент кафедри гідротехніки та водної 
інженерії Національного університету «Львівська політехніка», тема 
дисертації: «Гідравлічне моделювання мереж дощового 
водовідведення за наявності регулювання стоку», (192 Будівництво та 
цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.063 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. 
Степана Бандери, 12, т.  (032) 258-27-12). Науковий керівник: Жук В.М., 
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри гідротехніки та 
водної інженерії Національного університету «Львівська політехніка» 
Нажем Алі Хусейн, аспірант Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова, тема дисертації: 
«Особливості деформування залізобетонного каркасу нового типу», 
(192 Будівництво та цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.089.010 у Харківському національному університеті міського 
господарства імені О. М. Бекетова (61002, м. Харків, вул. Маршала 
Бажанова, 17, т. (057) 707-31-92). Науковий керівник: Лугченко Олена 
Іванівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри будівельних конструкцій 
Харківського національного університету міського господарства імені О. 
М. Бекетова 
Ткач Роман Олександрович, аспірант Національного університету 
«Львівська політехніка», тема дисертації: «Несуча здатність та 
деформативність скляних багатошарових колон», (192 Будівництво та 
цивільна інженерія). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.059 у 
Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. 
Степана Бандери, 12, т. (032) 258-27-12). Науковий керівник: Демчина 
Б.Г., доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних 
конструкцій та мостів Національного університету «Львівська 
політехніка» 
Філіпчук Юрій Володимирович, тимчасово безробітній, тема 
дисертації: "Архітектурна типологія театрально-видовищних центрів 
для дітей та молоді", (191 Архітектура та містобудування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.060 в Національному 
університеті "Львівська політехніка" (м.Львів, вул. С.Бандери 12, т. 
(032)2582712). Науковий керівник: Проскуряков В.І., завідувач кафедри 
дизайну архітектурного середовища, доктор архітектури, професор, 
професор кафедри Національного університету "Львівська політехніка" 
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Хаммуд Мохаммад Тахран, асистент кафедри будівельних 
конструкцій, Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова, тема дисертації: «Напружено-
деформований стан та раціоналізація параметрів залізобетонних колон 
із сітчастим армуванням», (192 Будівництво та цивільна інженерія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.009 у Харківському 
національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова 
(61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, т. (057) 707-31-92). 
Науковий керівник: Петрова Олена Олександрівна, к.т.н., старший 
викладач кафедри будівельних конструкцій Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова 
 

20 Аграрні науки та продовольство 
Білоконська Оксана Михайлівна, аспірантка Інституту 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, 
тема дисертації "Життєздатність та функціональна активність бактерій 
роду Azotobacter за їх інтродукції в агроценози огірка Cucumis sativus 
L.", (201 "Агрономія"). Спеціалізована вчена рада ДФ 79.377.001 в 
Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 
виробництва НААН (м. Чернігів, вул. Шевченка, 97, т. (046) 223-17-49). 
Науковий керівник: Козар С.Ф., заступник директора з наукової роботи 
Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 
виробництва, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 
співробітник 
Жижка Станіслав Васильович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Оптимізація техніко-технологічних умов утримання свиней 
ірландської селекції в умовах промислової технології», (204 – 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.002 в Сумському національному 
аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, т. (0542) 
70-10-68). Науковий керівник: Повод Микола Григорович, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології 
кормів і годівлі тварин, Сумський національний аграрний університет 
Логоша Ольга Володимирівна, аспірантка Інституту 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, 
тема дисертації "Особливості симбіотичних взаємовідносин 
Mesorhizobium ciceri з рослинами нуту в агроценозах Полісся та Степу 
України", (201 "Агрономія"). Спеціалізована вчена рада ДФ 79.377.002 в 
Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 
виробництва НААН (м. Чернігів, вул. Шевченка, 97, т. (046) 223-17-49). 
Науковий керівник: Воробей Юлія Олександрівна, завідувачка сектору 
колекції корисних ґрунтових мікроорганізмів Інституту 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, 
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітни 
Срипник В’ячеслав Вікторович, агроном відділу селекції, генетики та 
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ампелографії Національного наукового центру «Інститут 
виноградарства і виноробства імені В. Є Таїрова», тема дисертації: 
«Оцінка рівня прояву показників адаптивності і продуктивності груп 
безнасінних генотипів винограду та виділення перспективних для 
подальшого селекційного процесу», (203 Садівництво та 
виноградарство). Спеціалізована вчена рада ДФ41.374.001 у 
Національному науковому центрі «Інститут виноградарства і 
виноробства імені В.Є. Таїрова» (65496, м.Одеса, смт.Таїрове, вул. 40-
річчя Перемоги, 27, т. (048) 740-36-76). Науковий керівник: Ковальова 
Ірина Анатоліївна, к.с.-г.н., директор Національного наукового центру 
«Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» 
Статкевич Ольга Ігорівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Оптимізація технологічних параметрів масового розведення 
ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) та застосування 
його для захисту рослин» (202 Захист і карантин рослин). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.12 в Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України (03041, м. Київ, вул. Героїв 
Оборони, 15,  044 527 82 42). Науковий керівник: Дрозда В. Ф., 
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу 
проблем біорізноманіття, синергетики та сталого розвитку Української 
лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 
Фільов Володимир Васильович, здобувач Інституту садівництва, 
тема дисертації: «Добір перспективних сортів сливи для створення 
інтенсивних насаджень в умовах Правобережного Лісостепу України», 
(203 Садівництво та виноградарство). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 27.375.001 в Інституті садівництва НААН (с. Новосілки Фастівського 
р-ну, Київської обл., вул. Садова, 23, т. (044) 526-65-48).  Науковий 
керівник: Кіщак О.А., доктор сільськогосподарських наук, старший 
науковий співробітник, завідуюча селекційно-технологічним відділом 
Інституту садівництва 
Шпак Ніна Петрівна, аспірантка Уманського національного 
університету садівництва, тема дисертації: «Лісівничо-екологічні 
особливості поширення та поновлення береки лікарської (Sorbus 
torminalis L. Crants) в насадженнях Південно-Подільського Лісостепу 
України», (205 Лісове господарство). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 74.844.006 в Уманському національному університеті садівництва, 
(Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1, т. (04744) 3-20-11). 
Науковий керівник: Шлапак В.П., доктор сільськогосподарських наук, 
професор, завідувач кафедри лісового господарства Уманського 
національного університету садівництва 
 

21 Ветеринарна медицина 
Горб Ксенія Олегівна, аспірантка Полтавської державної аграрної 
академії, тема дисертації: «Ктеноцефальоз собак (поширення, 
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діагностика та лікування)», (211 Ветеринарна медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 44.887.007 у Полтавській державній 
аграрній академії (м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, т. (066)6305444). 
Науковий керівник: Євстаф’єва Валентина Олександрівна, завідувачка 
кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи, докторка 
ветеринарних наук, професорка, професорка кафедри Полтавської 
державної аграрної академії 
Колечко Аліна Вікторівна, старший лаборант кафедри анатомії, 
нормальної та патологічної фізіології,  Сумський національний 
аграрний університет, тема дисертації: «Формування процесів 
травлення у телят та їх корекція», (211 - Ветеринарна медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.008 в Сумському національному 
аграрному університеті, (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160, т. (0542) 
70-10-68). Науковий керівник: Камбур Марія Дмитрівна, доктор 
ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, нормальної 
та патологічної фізіології, Сумський національний аграрний університет 
Стоцький Андрій Олександрович, тимчасово не працює, тема 
дисертації: «Удосконалення профілактики та засобів терапії за 
патології дистального відділу кінцівок у продуктивних тварин», (211 
Ветеринарна медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.001 в 
Сумському національному аграрному університеті, (м. Суми, 
вул. Г. Кондратьєва, 160, т. (0542) 70-10-68). Науковий керівник: 
Березовський Андрій Володимирович, доктор ветеринарних наук, 
професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та 
безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний 
аграрний університет 
 

22 Охорона здоров’я 
Благун Ірина Віталіївна, провідний лікар офтальмолог ТОВ "Окулар", 
тема дисертації: «Обґрунтування заходів профілактики виробничо-
зумовленої офтальмологічної патології у підземних працівників 
вугледобувної галузі», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.003.034 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,     (044) 234-37-63). 
Наукові керівники: Вітовська О.П., професор кафедри офтальмології, 
доктор медичних наук, професор Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця; Варивончик Д.В., завідувач 
кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології, доктор 
медичних наук, професор Національного університету охорони 
здоров’я України імені П.Л. Шупика 
Верещагіна Тетяна Валеріївна, аспірант кафедри акушерства та 
гінекології факультету післядипломної освіти Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України, тема дисертації: «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та 
лікування гіперпластичних процесів ендометрія», (222 Медицина). 
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Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.024 у Тернопільському 
національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; т. (0352)52-72-69). Науковий 
керівник: Бойчук А.В., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти 
Тернопільського національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України 
Герасимюк Богдан Степанович, лікар ортопед-травматолог Фірми 
"Бесарабський лікувально-діагностичний центр" - Приватне 
підприємство, тема дисертації: «Оптимізація діагностики та лікування 
ахілобурситу» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.613.038 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Мовчан О. С., доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри  ортопедії і травматології № 1  Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Глазунова Тетяна Вікторівна, асистент кафедри Запорізького 
державного медичного університету МОЗ України, тема дисертації: 
«Дослідження синтетичних, фізико-хімічних і біологічних властивостей 
похідних 4-аміно-5-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу», (226 Фармація, 
промислова фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.018 у 
Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України, м. 
Запоріжжя, просп. Маяковського, 26; ☎ (061)224-64-69). Науковий 
керівник: Панасенко О.І., доктор фармацевтичних наук, професор, 
завідувач кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та 
токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету 
Глоба Вячеслав Юрійович, лікар – уролог ТОВ "Небозвід", тема 
дисертації: «Застосування кріоконсервованих культур клітин та 
нейротрофічних факторів при експериментальній інфравезікальній 
обструкції», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.004 
в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (м. Харків, 
вул. Переяславська, 23, т. (057) 373-41-43). Науковий керівник: Легач 
Є. І., виконуючий обов'язки завідувача відділу кріоендокринології 
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини, доктор медичних наук, 
старший науковий співробітник 
Городкова Юлія Вячеславівна, аспірант кафедри дитячих хвороб 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України, тема 
дисертації: «Удосконалення інтенсивної терапії позалікарняних 
пневмоній ускладненого перебігу у дітей раннього і дошкільного віку», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 17.600.022 у 
Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України, м. 
Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;  (061)224-64-69. Науковий 
керівник: Курочкін Михайло Юрійович, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри дитячих хвороб Запорізького 
державного медичного університету 
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Гречаник Марія Михайлівна, асистент кафедри внутрішньої 
медицини 2 та фтизіатрії Дніпровського державного медичного 
університету. Назва дисертації: «Ліпідний обмін, інсулінорезистентність 
та стан магістральних артерій при ішемічній хворобі серця в поєднанні 
з неалкогольним стеатозом печінки», (22 Охорона здоров’я, 222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.027 у Дніпровському 
державному медичному університеті (49004, вул. Володимира 
Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). Науковий керівник: Курята 
Олександр Вікторович, доктор медичних наук, професор, завід. 
кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії Дніпровського 
державного медичного університету 
Гринчишина Олександра Вікторівна, лікар судово-медичний експерт 
криміналіст відділення криміналістики судово-медичного 
лабораторного відділу Київського міського клінічного бюро судово-
медичної експертизи, тема дисертації: «Особливості руйнування шкіри 
і підшкірно-жирової тканини в ушкодженнях, заподіяних сферичним 
еластичним снарядом» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.613.042 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Мішалов В. Д., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри судової медицини Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Гутарова Наталія Володимирівна, директор, КП "Новомосковська 
міська стоматологічна поліклініка "Новомосковської міської ради", 
заочний аспірант кафедри дитячої стоматології Дніпровського 
державного медичного університету. Назва дисертації: «Ефективність 
застосування збагаченої тромбоцитами плазми для лікування тканин 
пародонту при використанні незнімних ортодонтичних конструкцій», (22 
Охорона здоров’я, 221 Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
08.601.028 у Дніпровському державному медичному університеті 
(49004, вул. Володимира Вернадського, 9 (+38 (056) 766-48-48,). 
Науковий керівник: Ковач Ілона Василівна, доктор медичних наук, 
професор, завід. кафедри дитячої стоматології Дніпровського 
державного медичного університету 
Дем’яненко Володимир Миколайович, лікар-хірург, ТОВ «Медичний 
центр «Добробут – Поліклініка», кардіохірургічний центр. Тема 
дисертації: «Мініінвазивне багатосудинне коронарне шунтування в 
умовах лівої передньої торакотомії», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 17.613.009 в ДЗ «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України» (ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», м. 
Запоріжжя, бульвар Вінтера 20, т. (061)2390723). Науковий керівник – 
д.мед.н., професор Бабляк Олександр Дмитрович, професор кафедри 
хірургічних хвороб № 1 ПВНЗ «Київський медичний університет» 
Іваськевич Вікторія Зіновіївна, асистент кафедри стоматології 
дитячого віку стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський 
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національний університет», тема дисертації: «Обґрунтування та оцінка 
якості ортодонтичного лікування підлітків Закарпатської області», (221 
Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 61.051.016 в 
Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський 
національний університет» (м. Ужгород, пл. Народна, 3 т.: 
+380660818998). Науковий керівник: Клітинська О.В., завідувачка 
кафедри стоматології дитячого віку, доктор медичних наук, професор, 
професор кафедри стоматології дитячого віку стоматологічного 
факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
Інсарова Катерина Сергіївна, лікар акушер-гінеколог Комунального 
некомерційного підприємства "Київський міський медичний центр 
"Академія здоров'я людини" Виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), тема дисертації: «Оптимізація тактики ведення вагітності та 
пологів у жінок з безпліддям в анамнезі з використанням родинно-
орієнтованих технологій» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.613.043 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Вдовиченко С. Ю., доктор медичних наук, доцент, 
доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології 
Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. 
Шупика 
Клюсов Олександр Миколайович, в. о. директора Комунального 
некомерційного підприємства "Київський міський клінічний онкологічний 
центр", тема дисертації: «Медико-соціальне обґрунтування 
удосконаленої моделі надання онкологічної допомоги в умовах 
великого міста» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.613.034 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Толстанов О. К., доктор медичних наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Купкіна Анна Василівна, аспірант кафедри педіатрії №2 НМУ імені 
О.О. Богомольця, тема дисертації: «Особливості клінічного перебігу та 
оптимізація терапії бронхіальної астми у дітей з надлишковою масою 
тіла та ожирінням», (228 Педіатрія). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.003.036 в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). 
Науковий керівник: Волосовець О.П., завідувач кафедри педіатрії № 2, 
доктор медичних наук, професор Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 
Малишева Олександра Юріївна, науковий співробітник Державної 
установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН 
України». Тема дисертації: “Рання діагностика вестибулярних шваном 
(отоневрологічна і інструментальна)” (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.557.004 в Державній установі «Інститут нейрохірургії 
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ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»; 04050, м.Київ, вул. Платона 
Майбороди, буд.32; т.(044) 483-36-84. Науковий керівник  – доктор 
медичних наук, професор Скобська Оксана Євгенівна, головний 
науковий співробітник відділу нейроонкології та нейрохірургії дитячого 
віку, керівник групи отоневрології Державної установи «Інститут 
нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» 
Мартовьцький Дмитро Володимирович, асистент кафедри 
внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології ім. акад. 
Л.Т.Малої, Харківський національний медичний університет, тема 
дисертації: «Ендостатин та інсуліноподібний фактор росту-І в реалізації 
ангіогенезу у хворих на гострий інфаркт міокарда із супутнім ожирінням 
в динаміці лікування», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.600.023 в Харківському національному медичному університеті (м. 
Харків, просп. Науки 4, ((057)707-73-27). Науковий керівник: Шелест 
О.М., доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини 
№2 і клінічної імунології та алергології ім. акад. Л.Т.Малої Харківського 
національного медичного університету 
Марченко Ірина Анатоліївна, аспірантка кафедри мікробіології, 
вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова, Харківський 
національний медичний університет, тема дисертації: «Особливості 
процесу формування бактеріальних біоплівок залежно від змін 
показників факторів неспецифічної резистентності у дітей з 
пієлонефритами», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.600.024 в Харківському національному медичному університеті (м. 
Харків, просп. Науки 4, т.(057) 707-73-27). Науковий керівник: Мішина 
М.М., доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри 
мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова 
Харківського національного медичного університету 
Монастирська Наталія Ярославівна, аспірант кафедри оперативної 
хірургії та клінічної анатомії Тернопільського національного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, тема дисертації: 
«Особливості ремоделювання структур і судинного русла печінки та 
жовчовивідних шляхів при резекціях різних об′ємів паренхіми печінки», 
(222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.026 у 
Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; т. (0352)52-
72-69). Науковий керівник: Гнатюк М.С., Заслужений працівник освіти 
України доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 
оперативної хірургії та клінічної анатомії Тернопільського 
національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 
Ніколаєв Роман Сергійович, науковий співробітник відділення вікової 
ендокринології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 
ім. В. Я. Данилевського НАМН України» тема дисертації: «Оптимізація 
ранньої діагностики пухлин гіпофіза з урахуванням гормонально-
метаболічних порушень та генетичної складової», (222 Медицина). 
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Спеціалізована вчена рада  ДФ 64.564.001 в  ДУ «Інститут проблем 
ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» 
(м. Харків, вул. Алчевських, 10, т. (057) 7004109). Науковий керівник: 
Хижняк О. О., доктор медичних наук, професор, завідувачка відділу 
клінічної ендокринології  в  ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 
ім. В. Я. Данилевського НАМН України» 
Новохацька Олеся Олексіївна, аспірант кафедри гігієни та екології 
№1 НМУ імені О.О. Богомольця, тема дисертації: «Гігієнічна оцінка та 
регламентація застосування пестицидів в системі хімічного захисту 
картоплі», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.037 в 
Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (м. Київ, 
бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-63). Науковий керівник: 
Вавриневич О.П., професор кафедри гігієни та екології №1, доктор 
медичних наук, професор Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця 
Пандей Світлана Анатоліївна, лікар акушер-гінеколог Центру 
репродукції людини "Клініка професора Феськова О.М.", тема 
дисертації: «Поєднання кандидозного вульвовагініту та бактеріального 
вагінозу: оптимізація діагностики та лікування у жінок репродуктивного 
віку» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.044 у 
Національному університеті охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий 
керівник: Вдовиченко Ю. П., доктор медичних наук, професор, в. о. 
першого проректора Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика 
Панькевича Остапа Богдановича, аспірант Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 
України, тема дисертації «Наукове проєктування ефективного 
механізму регулювання і саморегулювання фармацевтичної діяльності 
в Україні». Код та назва спеціальності – 226 «Фармація, промислова 
фармація», шифр та назва галузі знань – 22 «Охорона здоровʼя». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 35.600.016 у Львівському 
національному медичному університеті імені Данила Галицького  МОЗ 
України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, т. (032)-260-30-66). 
Науковий керівник  - Громовик Богдан Петрович, доктор 
фармацевтичних наук, завідувач кафедри організації і економіки 
фармації, Львівський національний медичний університет імені Данила 
Галицького МОЗ України 
Петрик Наталія Дмитрівна, аспірантка кафедри загальної та клінічної 
патофізіології імені Д.О. Альперна Харківського національного 
медичного університету, тема дисертації: «Патогенетичне 
обґрунтування можливості використання мезенхімальних стовбурових 
клітин у профілактиці хронізації запалення» (222 Медицина). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.020  у Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, пр. Науки, 4, 
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телефон 057 707 73 27). Науковий керівник: Шевченко Олександр 
Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна Харківського 
національного медичного університету 
Підлісний Олексій Вікторович, старший викладач кафедри військової 
фармації Української військово-медичної академії, тема дисертації: 
«Розробка складу та технології м’якого лікарського засобу у формі 
крему з цефазоліном, декаметоксином та бензокаїном для потреб 
медичної служби Збройних Сил України» (226 Фармація, промислова 
фармація). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.039 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: 
Шматенко О. П., доктор фармацевтичних наук, професор, начальник 
кафедри військової фармації  Української військово-медичної академії 
Підмурняк Олеся Яківна, аспірант  Буковинського державного 
медичного університету, тема дисертації: «Особливості циркадіанних 
ритмів діяльності серцево-судинної системи у дітей з її патологією у 
патогенезі захворювань», (за спеціальністю 228 – педіатрія) 
Спеціалізована Вчена рада ДФ 76.600.013 у Буковинському 
державному медичному університеті (58002, м. Чернівці, Театральна 
площа, 2, т. (0372)551739). 
Науковий керівник: Нечитайло Юрій Миколайович, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри педіатрії, неонатології та 
перинатальної медицини (Буковинський державний медичний 
університет; м. Чернівці) 
Роман Олег Богданович, завідувач лікувального відділення 
Комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна 
стоматологічна поліклініка Кіровоградської обласної ради», тема 
дисертації: «Особливості проведення відновлення зубів 
реставраційними матеріалами світлового затвердіння» (221 
Стоматологія). Спеціалізована вчена рада ДФ 11.600.004 в Донецькому 
національному медичному університеті (Донецька обл., м. 
Краматорськ, бул. Машинобудівників, 39, т. (062) 641-62-99). Науковий 
керівник: Удод О. А., доктор медичних наук, професор, професор 
кафедри стоматології №1 Донецького національного медичного 
університету 
Рубаніста Марина Євгенівна, лікар-невролог, рефлексотерапевт 
Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, тема 
дисертації: «Клініко-патогенетичні особливості больових синдромів у 
хворих після інсульту та оптимізація їх профілактики та лікування» (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.040 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: 
Коваленко О. Є., доктор медичних наук, професор, головний науковий 
співробітник наукового відділу внутрішньої медицини Державної 
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наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами; професор 
кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги 
Національного університету охорони здоров’я України імені 
П. Л. Шупика 
Салдень Вікторія Ігорівна, аспірантка Державної установи «Науково-
дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров’я України», 
тема дисертації: «Діагностика, психотерапія і психопрофілактика в 
комплексному лікуванні соматичних хворих з психічними та 
поведінковими порушеннями, які вживають алкоголь зі шкідливими 
наслідками», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.620.001 в ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства 
охорони здоров’я України» (м. Київ, вул. Кирилівська, 103; тел: (044) 
468-32-15). Науковий керівник: Табачніков С.І., доктор медичних наук, 
професор, в.о. директора ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії 
Міністерства охорони здоров’я України» 
Сич Володимир Олександрович, аспірант кафедри загальної та 
клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна Харківського національного 
медичного університету, тема дисертації: «Роль тахікінінів в реакціях 
системи крові при запаленні» (222 Медицина). Спеціалізована вчена 
рада  ДФ 64.600.021 у Харківському національному медичному 
університеті (м. Харків, пр. Науки, 4, телефон 0577077327). Науковий 
керівник: Шевченко Олександр Миколайович, доктор медичних наук, 
професор, професор кафедри загальної та клінічної патофізіології імені 
Д.О. Альперна Харківського національного медичного університету 
Слюзар Зоряна Львівна, асистент кафедри педіатрії №2 Львівського 
національного університету імені Данила Галицького, тема дисертації 
«Ефективність алерген-специфічної імунотерапії бронхіальної астми у 
дітей шкільного віку, сенсибілізованих до кліщів домашнього пороху». 
Код та назва спеціальності – 228 «педіатрія», шифр та назва галузі 
знань – 22 «охорона здоровʼя». Спеціалізована вчена рада ДФ 
35.600.017 у Львівському національному медичному університеті імені 
Данила Галицького  МОЗ України, (79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69, 
т. (032)-260-30-66). Науковий керівник - Беш Леся Василівна, доктор 
медичних наук, професор кафедри педіатрії №2, Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 
України 
Солов’юк Олена Анатоліївна, завідувачка відділення ендокринології 
Комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна 
клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, тема дисертації: 
«Оптимізація діагностики пошкодження артеріальних судин та методи 
корекції у хворих на цукровий діабет типу 2 з надлишковою масою тіла 
та ожирінням», (222 «Медицина»). Спеціалізована вчена рада ДФ 
17.613.011 в Державному закладі «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти Міністерства охороні здоров’я України» (м. 
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Запоріжжя, бул. Вінтера, 20, т. (061) 239-07-23). Науковий керівник: 
Фуштей І.М., доктор медичних наук, професор, проректор з наукової 
роботи Державного закладу «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти Міністерства охороні здоров’я України» 
Солтані Руслана Ераджовна, лікар сімейної медицини ДНУ «Науково-
практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного 
управління справами, тема дисертації: «Синдром сонного апное: 
патогенез та клінічні особливості трансформування функціональних 
порушень у соматичну патологію (клініко-експериментальне 
дослідження)», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
58.601.027 у Тернопільському національному медичному університеті 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; т. 
(0352)52-72-69). Науковий керівник: Гнатів В.В., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 
Тернопільського національного медичного університету імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України 
Тимошенко Ірина Олексіївна, старший викладач кафедри описової та 
клінічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця, тема дисертації: 
«Морфологічні особливості змін слизової оболонки дванадцятипалої 
кишки при опіковій травмі шкіри щурів за умов цукрового діабету 
(експериментальне дослідження)», (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.003.035 в Національному медичному університеті 
імені О.О. Богомольця (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13,    (044) 234-37-
63). Науковий керівник: Черкасов В.Г., професор кафедри описової та 
клінічної анатомії, доктор медичних наук, професор кафедри 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 
Ткаліч Василь Васильович, лікар-хірург Комунального 
некомерційного підприємства "Київська міська клінічна лікарня № 17" 
Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), тема дисертації: «Діагностика та лікування спонтанного 
пневмотораксу у жінок» (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.613.046 у Національному університеті охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). 
Науковий керівник: Гетьман В. Г., доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Усенко Дар'я Вячеславівна, аспірант кафедри педіатрії №1 
Одеського національного медичного університету МОЗ України, тема 
дисертації «Значення високочастотної осциляції грудної  клітки в 
комплексній терапії позалікарняної пневмонії в дітей», 228 «Педіатрія». 
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.600.005 в Одеському національному 
медичному університеті МОЗ України (м. Одеса, вул. Валіховський 
провулок 2, т. (048) 717-89-07). Науковий керівник: завідувач кафедри 
педіатрії №1 Одеського національного медичного університету МОЗ 
України, доктор медичних наук, професор Аряєв М.Л. 
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Федосєєва Олена Станіславівна, асистент кафедри факультетської 
педіатрії Запорізького державного медичного університету МОЗ 
України, тема дисертації: «Прогностична та клініко-діагностична 
значимість взаємодії генетичних і середовищних факторів в реалізації 
бронхіальної астми у дітей», (228 Педіатрія). Спеціалізована вчена 
рада ДФ 17.600.024 у Запорізькому державному медичному 
університеті МОЗ України, м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26;  
(061)224-64-69. Науковий керівник: Шумна Таміла Євгенівна, доктор 
медичних наук, професор, професор кафедри факультетської педіатрії 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України 
Федотова Олена Леонідівна, асистентка кафедри ортопедичної 
стоматології, Харківський національний медичний університет, тема 
дисертації: «Ортопедичне лікування пацієнтів з посттравматичними 
дефектами верхньої щелепи двошаровими знімними пластинковими 
протезами з обтуруючою частиною», (221 Стоматологія). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.022 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4, т.т. 
(057) 707-73-27). Науковий керівник: Янішен І.В., доктор медичних наук, 
професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Харківського 
національного медичного університету 
Хоролець Ольга Володимирівна, лікар оториноларинголог, 
приватний Лор кабінет «ФОП  Хоролець О. В.».  Тема дисертації: 
«Медикаментозна корекція комбінованого лікування і метафілактики 
хворих на рак гортані», (222 Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 
17.613.013 в ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти 
МОЗ України» (ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», м. Запоріжжя, бульвар 
Вінтера 20, т. (061)2390723 ). Науковий керівник - д.мед.н., доцент 
кафедри оториноларингології  ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»  Каширін 
Володимир Олександрович 
Цимбалюк Тетяна Сергіївна, асистент кафедри терапії та 
ревматології Національного університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика, тема дисертації: «Вивчення ефективності 
симптоматичних повільної дії протизапальних препаратів у хворих на 
остеоартроз колінних суглобів та хребта з супутньою патологією» (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.047 у Національному 
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, 
вул. Дорогожицька, 9, (044) 205-48-01). Науковий керівник: Шуба Н. М., 
доктор медичних наук, професор, тимчасово не працює 
Шапаренко Олександр Володимирович, асистент кафедри 
внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології імені 
академіка Л.Т. Малої, Харківський національний медичний університет, 
тема дисертації: «Оптимізація діагностики порушень адипокінового 
обміну у хворих на артеріальну гіпертензію й ожиріння», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 64.600.025 в Харківському 
національному медичному університеті (м. Харків, просп. Науки 4, т.т. 



П’ятниця, 07 травня 2021 р. 

 
76 

(057) 707-73-27). Науковий керівник: Кравчун П.Г., доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 і 
клінічної імунології та алергології Харківського національного 
медичного університету 
Якимчук Олександр Миколайович, аспірант кафедри патологічної 
фізіології Тернопільського національного медичного університету імені 
І.Я. Горбачевського МОЗ України, тема дисертації: «Клініко-
експериментальне дослідження особливостей впливу засобів для 
наркозу на гомеостаз в умовах гіперфункції щитоподібної залози», (222 
Медицина). Спеціалізована вчена рада ДФ 58.601.028 у 
Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, майдан Волі, 1; т. (0352)52-
72-69). Науковий керівник: Кліщ І.М., доктор біологічних наук, 
професор, професор кафедри функціональної і лабораторної 
діагностики Тернопільського національного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського 
Яковець Антоніна Іванівна, лікар-офтальмолог ТОВ "Медичний центр 
"ОЧІ КЛІНІК", тема дисертації: «Експериментальне обґрунтування 
нових методів лікування глаукоми» (222 Медицина). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.613.041 у Національному університеті охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, 
(044) 205-48-01). Науковий керівник: Петренко О. В., доктор медичних 
наук, професор, професор кафедри  офтальмології  Національного 
університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
 

23 Соціальна робота 
Скочко Максим Олександрович, аспірант, викладач-стажист кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, тема дисертації: 
«Організаційно-змістові засади надання соціальних послуг у сільській 
місцевості», (231 Соціальна робота). Спеціалізована вчена рада ДФ 
74.053.014 в Уманському державному педагогічному університеті імені 
Павла Тичини (20300, м. Умань, вул. Садова, 2; т. (050) 988-72-91). 
Науковий керівник: Кравченко О. О., доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
 

26 Цивільна безпека 
Мотрічук Роман Борисович, ад’юнкт Черкаського інституту пожежної 
безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного 
захисту України, тема дисертації: «Підвищення пожежної безпеки 
піротехнічних спалахувачів на основі сумішей з порошків алюмінієво-
магнієвих сплавів та нітратовмісних окиснювачів» (261 Пожежна 
безпека). Спеціалізована вчена рада ДФ 73.736.005 в Черкаському 
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інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 
університету цивільного захисту України (м. Черкаси, вул. Онопрієнка 
8, +38 (0472) 55-09-67; +38(063) 2035994). Науковий керівник: 
Кириченко О. В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
пожежно-профілактичної роботи факультету пожежної безпеки 
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 
Національного університету цивільного захисту України 
 

27 Транспорт 
Бура Романа Романівна, аспірант кафедри транспортних технологій 
Національного університету «Львівська політехніка», тема дисертації: 
«Вдосконалення методів мінімізації затримки транспортних потоків у 
містах зі щільною забудовою», (275 Транспортні технології (за 
видами)). Спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.055 у Національному 
університеті «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 
т. 032 258-27-12). Науковий керівник: Ройко Ю.Я., кандидат технічних 
наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій Національного 
університету «Львівська політехніка» 
 

28 Публічне управління та адміністрування 
Алебрі Мохамед Абдулла, директор департаменту метеорології, 
Національний центр метеорології Об'єднаних Арабських Еміратів, тема 
дисертації: «Удосконалення державної політики розвитку водного 
господарства», (28 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 52.051.001 Таврійському національному 
університеті імені  В.І. Вернадського, (м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, 
т. (044) 529-05-16). Науковий керівник: Горник В. Г., доктор наук з 
державного управління, доцент, директор Навчально-наукового 
інституту управління, економіки та природокористуання Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського 
Алхемері Мохаммед Алі, завідувач сектору розсіювання хмарності, 
Національний центр метеорології Об'єднаних Арабських Еміратів, тема 
дисертації: «Удосконалення механізмів антикризового публічного 
управління територіями», (28 Публічне управління та адміністрування). 
Спеціалізована вчена рада ДФ 52.051.002 Таврійському національному 
університеті імені  В.І. Вернадського, (м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, 
т. (044) 529-05-16). Науковий керівник: Горник В. Г., доктор наук з 
державного управління, доцент, директор Навчально-наукового 
інституту управління, економіки та природокористування Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського 
Більовський Максим Олександрович, аспірант Національного 
університету цивільного захисту України, тема дисертації – «Механізми 
реалізації державної політики енергоефективності та 
енергозбереження в Україні». Спеціалізована вчена рада ДФ 
64.707.009 у Національному університеті цивільного захисту України. 
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Науковий керівник: Майстро Сергій Вікторович, доктор наук з 
державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 
адміністрування у сфері цивільного захисту навчально-науково-
виробничого центру Національного університету цивільного захисту 
України 
Громадецький Олександр Миколайович,  керівник служби ПММ ТОВ 
«МАСТЕР-АВІА», тема дисертації: «Концепція постмодерного 
публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера», (281 Публічне 
управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 
26.001.155 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, 01601, 
т. (044) 2393141). Науковий керівник: Воротін В.Є., доктор наук з 
державного управління, професор, завідувач відділу комплексних 
проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради 
України 
Козак Тарас Мирославович, президент Інвестиційної групи «УНІВЕР», 
тема дисертації: «Реформування системи пенсійного забезпечення в 
умовах демографічної кризи в Україні» (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.810.016  
в Національній академії державного управління при Президентові 
України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-21-55). Науковий 
керівник: Мороз В. В., кандидат наук з державного управління, доцент 
кафедри економічної політики та врядування Національної академії 
державного управління при Президентові України 
Кушлик Ростислав Орестович, аспірант Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. 
Гжицького тема дисертації «Державна політика розвитку галузі 
енергозабезпечення на основі державно-приватного партнерства в 
Україні». Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.008 у Національному 
університеті цивільного захисту України. Науковий керівник: Парубчак 
Іван Орестович, доктор наук з державного управління, професор, 
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького 
Полянська Яна Вадимівна, аспірант Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, тема дисертації: 
«Удосконалення публічного управління системою суспільно-
економічних відносин в територіальних громадах України» (281 
Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 08.866.012 у Дніпропетровському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України, (м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, т. (056) 794-57-
99. Науковий керівник: Бобровська О. Ю., доктор наук з державного 
управління, професор, завідувач кафедри економіки та регіональної 
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економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України 
Соколовська Наталія Іванівна, помічник директора Інституту 
експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. 
Р.Є. Кавецького, тема дисертації: «Комплексний механізм взаємодії 
органів публічної влади щодо енергетичної безпеки регіонів» (281 
Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.810.024 в Національній академії державного управління  
при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20,  (044) 481-
21-55). Науковий керівник: Рябцев Г. Л., доктор наук з державного 
управління, професор, професор кафедри суспільного врядування 
Національного університету «Києво-Могилянська академія 
Черніков Денис Олегович, фізична особа-підприємець «Черніков 
Денис Олегович», тема дисертації: «Механізми державної допомоги 
суб’єктам господарювання в умовах міжнародної економічної інтеграції 
України» (281 Публічне управління та адміністрування). Спеціалізована 
вчена рада ДФ 26.810.008 в Національній академії державного 
управління при Президентові України (м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, 

 (044) 481-21-55). Науковий керівник: Балдич Н. І., кандидат наук з 
державного управління, доцент, доцент кафедри економічної політики 
та врядування Національної академії державного управління при 
Президентові України 
Чмир Ярослав Ігорович, аспірант ПрАТ  «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом», тема дисертації: 
«Інформаційна безпека України в умовах формування глобального 
інформаційного суспільства» (281 Публічне управління та 
адміністрування). Спеціалізована вчена рада ДФ 26.142.008 в ПрАТ  
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 
персоналом» (м. Київ, вул. Фрометівська, 2, (044) 490-95-12). Науковий 
керівник: Климкова Ірина Ігорівна, кандидат політичних наук, доцент, 
проректор, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 
Академія управління персоналом» 
Ярошович Володимир Іванович, аспірант Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. 
Гжицького, тема дисертації – «Формування та реалізація державної 
політики соціалізації студентської молоді у закладах вищої освіти в 
Україні». Спеціалізована вчена рада ДФ 64.707.010 у Національному 
університеті цивільного захисту України. Науковий керівник: Парубчак 
Іван Орестович, доктор наук з державного управління, професор, 
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького 
 

29 Міжнародні відносини 
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Могильницька Катерина Олегівна, аспірантка Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, тема дисертації: «Партнерство України з країнами Балтії: 
безпековий та інформаційний аспекти», (291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.001.162 Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка, (м. Київ, вул. Володимирська, 64/13, ☎ (044) 2393141). 
Науковий керівник:  Піпченко Н. О., доктор політичних наук, професор, 
професор кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Яценко Олена Олександрівна, тимчасово не працює, тема дисертації: 
«Потенціал багаторівневої міжнародної торговельної інтеграції», 
(292 Міжнародні економічні відносини). Спеціалізована вчена рада 
ДФ 26.006.034 у Державному вищому навчальному закладі «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. 
Київ, проспект Перемоги 54/1, т. (044) 455-60-30). Науковий керівник: 
Циганкова Т. М., доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
 


